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RESUMO 

 

A triagem auditiva neonatal é a primeira etapa de um programa para diagnóstico de 

perda auditiva em recém-nascido, pois quando identificada e tratada precocemente 

minimizam as consequências dessa patologia. Na literatura recomenda a universalidade da 

triagem auditiva, ou seja, o índice de triagens realizadas nos programas deve ser superior a 

95% dos nascidos vivos. O objetivo deste estudo é realizar a análise espacial e temporal da 

cobertura da triagem auditiva neonatal dos usuários do Sistema Único de Saúde do Brasil no 

período de janeiro de 2008 a junho de 2015. Trata-se de um estudo ecológico que utiliza como 

base o território Nacional e como unidade de análise as 161 Regiões Intermediárias de 

Articulação Urbana. A população de referência foram os recém-nascidos que realizaram a 

triagem auditiva neonatal no SUS no período de janeiro de 2008 a junho de 2015. Para o 

cálculo da porcentagem da cobertura da triagem foram utilizados como fonte de dados o 

Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC), o Sistema de Informações 

Ambulatoriais (SIA/SUS) e o Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Os dados foram divididos em quatro períodos, nos 

quais foi realizada a análise exploratória dos quatro mapas, através do programa TerraView 

4.2.2. Em seguida, para o mapa mais recente, foi realizada a análise espacial estatística, por 

meio do Índice de Moran Global e do Moran local. A cobertura nacional da triagem auditiva 

apresentou uma evolução de 9,3% para 37,2%.  Em 2008-2009 observa-se que a porcentagem 

da cobertura variou de 0,00 a 79,92%, porém a maioria das regiões obteve cobertura entre 0,0 

e 20%, já em 2014-2015 a cobertura variou entre 0,0 a 171,77%, observou-se um visível 

aumento da porcentagem da cobertura no país e doze regiões apresentam cobertura maior que 

95%. O Índice de Moran Global teve valor de 0,40 (p=0,01), caracterizando um padrão de 

cluster não aleatório. Na análise espacial estatística observamos que a maioria das regiões são 

não significantes e que as regiões que englobam o estado do Rio Grande do Sul 

predominaram no cluster Alto-Alto e algumas regiões dos estados do Paraná e São Paulo. 

Conclui-se que, a cobertura da triagem tem crescido ao longo do tempo, mas ainda é baixa e 

apresenta uma distribuição desigual no território podendo ser explicada pelas leis e políticas 

locais e pela disposição das diferentes modalidades de serviço de saúde auditiva no país. 

Palavras-chave: Audição, Perda Auditiva, Triagem Neonatal, Sistema Único de Saúde, 

Sistemas de Informação. 
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ABSTRACT 

 

Newborn hearing screening (NHS) is the first step to hearing loss diagnosis program 

in newborns, because when identified and early treated it minimizes the consequences of the 

disease. In the literature, there is a consensus for universal screening, which is that the index 

screens held in the programs should be more than 95% of newborns. In this sense, the 

objective of this study is to make a spatial and temporal analysis of the newborn hearing 

screening coverage in Brazil by period of january 2008 until june 2015. This is an ecological 

study which use as basis the national territory and as analysis unit the 161 Interim Regions of 

Urban Articulation. The population references were alive born and users of the Brazilian 

National Health System from january 2008 until june 2015. For the calculation of newborn 

hearing screening coverage percentage was used as the data source Births Information 

System, the Outpatient Information System and Beneficiaries Information System of the 

National Health Agency. Data were divided on four periods, where were performed an 

exploratory analysis of the four maps, through the TerraView Program 4.2.2. Afterwards, for 

the newest map, was conducted a spatial analysis statistics through the Global Moran and 

Moran local index. Coverage of newborn hearing screening showed an evolution 9.3 to 37.2% 

during the study period. In 2008-2009 it can be observed that the covering percentage ranged 

from 0.00 to 79.92%, however most of regions got coverage between 0.0 and 20%. Already in 

2014-2015 coverage ranged between 0.0 to 171.77%, was observed a visible increase in 

coverage percentage of the country and twelve regions have greater than 95% coverage. The 

Global Moran index had value of 0,40 (p=0,01), characterizing a pattern of dispersed cluster. 

In the statistical space analysis was observed that most of the regions are not significant and 

that the state of Rio Grande do Sul prevailed the high-high cluster and some regions of the 

states of Paraná and São Paulo. It is concluded that the coverage of screening has been 

growing along the time, but it is still low and presents an unequal distribution in the territory 

which can be explained by the laws and local politics, and for the disposition of the different 

modalities of hearing health service in the country. 

Keywords: Hearing, Hearing Loss, Neonatal screening, Unified Health System, Information 

Systems.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A triagem auditiva neonatal (TAN) é o meio mais efetivo e recomendado para 

propiciar o diagnóstico e a intervenção precoce da perda auditiva em recém-nascido, para que 

a perda não interfira de forma negativa no desenvolvimento da criança e posteriormente na 

sua qualidade de vida (LEWIS, 2011).   

Yoshinaga-Itano et al (1998) afirmam que, quando as perdas auditivas são 

diagnosticadas até os três meses de idade e a intervenção terapêutica é iniciada até os seis 

meses, o desenvolvimento da compreensão e da expressão da linguagem, bem como o 

relacionamento social e desempenho acadêmico da criança com perda auditiva, pode ser 

compatível com o de crianças ouvintes da mesma faixa etária. 

Esse estudo foi um precursor na área da Audiologia e serviu de base para dar 

continuidade aos estudos dessa temática. Seguindo essa linha, a triagem auditiva deve ser a 

primeira etapa de um programa, realizada preferencialmente antes de um mês de vida, seguida 

de atendimento multidisciplinar para diagnóstico até os três meses e, caso confirmada a perda 

auditiva, devem ser iniciados os processos de intervenção, com uso de amplificação sonora e 

reabilitação antes dos seis meses (LEWIS, 2011).   

A prevalência da perda auditiva congênita foi estimada em 1 a 3 para cada 1000 

nascidos vivos e 2 a 4 para cada 100 nascidos vivos provenientes de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN), segundo dados da Academia Americana de Pediatria (1999). No 

Brasil, não há estudos de base populacional que determinam a prevalência da perda congênita, 

por isso os estudos internacionais são usados como estimativas na população brasileira.     

Diante das estimativas e das consequências da privação sensorial na qualidade de vida 

do ser humano, a perda auditiva na infância configura-se como um problema de saúde pública 

e justifica-se a realização da triagem de forma universal, para abranger todos os recém-

nascidos. 

Na década de 1990 no Brasil surgiu uma preocupação maior com a triagem auditiva 

neonatal e foram criados serviços de atendimento e projetos de lei, para tornar obrigatória a 

realização do procedimento. De 1998 a 2004, 13 municípios tiveram projetos de lei aprovados 

e sob diferentes abrangências, até ser aprovada a Lei Federal 12.303/10, que tornou 

obrigatória a realização gratuita do exame Emissões Otoacústicas Evocadas, em todos os 
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hospitais e maternidades, nas crianças nascidas em suas dependências (TOCHETTO; 

VIEIRA, 2006; BRASIL, 2010).  

Em paralelo a essa evolução das políticas brasileiras voltadas a realização da triagem 

auditiva neonatal, estudos internacionais foram publicados e serviram para a elaboração de 

documentos com recomendações acerca do tema, como por exemplo o uso das emissões 

otoacústicas (EOA) e do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE).  

No Brasil atualmente existem duas publicações importantes, a primeira foi emitida 

pelo Comitê Multiprofissional de Saúde Auditiva (LEWIS et al, 2010), com intuito de nortear 

as ações dos profissionais envolvidos nos programas de triagem, no âmbito da prevenção, do 

diagnóstico e da reabilitação da perda auditiva e a segunda foi publicada pelo Ministério da 

Saúde, a cartilha das Diretrizes de Atenção a Triagem Auditiva Neonatal, com objetivo de 

melhorar a cobertura da triagem quanti e qualitativamente (BRASIL, 2012). 

Na literatura existe um consenso quanto à importância da universalidade da triagem, 

índices de triagens realizadas serem superiores a 95% dos nascidos vivos, porém a realidade 

do Brasil está muito aquém desse índice. O último estudo publicado, estimou que em 2011 a 

cobertura alcançou 21,8% dos nascidos vivos e que existem fortes desigualdades inter e 

intrarregionais no País (CRUZ; FERRITE, 2014).
  
   

Dentro desse contexto, reforça-se a necessidade de discussões científicas sobre a 

universalização do acesso e a busca pela equidade na cobertura da triagem auditiva no Brasil. 

Esse estudo tem como objetivo realizar a análise espacial e temporal da cobertura da triagem 

auditiva neonatal dos usuários do Sistema Único de Saúde do Brasil no período de janeiro de 

2008 a junho de 2015. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

Para compreender o objeto deste estudo, fez-se uma revisão da literatura, iniciando 

com o histórico e a legislação sobre os programas de triagem auditiva neonatal, relatando as 

leis brasileiras e as publicações relevantes. Em seguida, destacou-se os estudos que 

analisaram a cobertura da triagem no Brasil e no mundo no período de 2008 a 2015. Logo 

após, foi abordado o uso dos Sistemas de Informação em Saúde em pesquisas científicas e 

sobre os dois sistemas, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivo e o Sistema de 

Informação Ambulatorial do SUS, que foram utilizados como fonte de dados desta pesquisa. 

Por fim, foi explanado sobre as Regiões Intermediárias de Articulação Urbana, uma divisão 

Urbano-Regional proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi 

utilizada como unidade de análise no presente estudo. 

 

2.1. Programas de Triagem Auditiva Neonatal: Histórico e Legislação 

Desde a década de 1940, a triagem auditiva na população infantil é estudada por 

diversos pesquisadores. As técnicas utilizadas na triagem auditiva até a década de 1980 eram 

de natureza comportamental e, a partir de então, foram recomendadas as técnicas 

eletrofisiológicas. Até meados de 1990, a triagem auditiva neonatal (TAN) era realizada de 

forma inconsistente e assistemática em todo mundo, principalmente devido ao alto custo 

(LEWIS, 2010). 

Os primeiros programas de TAN no Brasil tiveram início no ano de 1987 nas cidades 

de São Paulo (SP) e Santa Maria (RS). Inicialmente foram realizadas apenas observações de 

respostas comportamentais em neonatos com indicadores de risco para deficiência auditiva 

(IRDA) (AURÉLIO; TOCHETTO, 2010). 

No ano de 1993, o National Institues of Health (NIH) recomendou que a TAN fosse 

universal, pois apenas 50% das crianças com perda auditiva eram diagnosticadas com a 

triagem nos recém-nascidos com indicadores de risco. Recomendou também a utilização das 

emissões otoacústicas (EOA) para todos os recém-nascidos.  

As emissões otoacústicas (EOA) são respostas no conduto auditivo externo, gerados 

pela atividade fisiológica dentro da cóclea, mais especificamente pela atividade 

micromecânica não linear das células ciliadas externas (CCE) do órgão de Corti, estruturas 
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que, na maioria das doenças cocleares são as primeiramente acometidas. A perda auditiva 

decorrente de lesão de CCE são as que predominam em crianças (SOUSA et al, 2008).  

A pesquisa das EOA é um procedimento não invasivo, rápido, quando comparado aos 

demais testes realizados na avaliação audiológica, e que não é baseado em respostas 

comportamentais. Devido a esses aspectos, as aplicações clínicas das EOA são variadas, 

destacando sua utilidade na triagem auditiva neonatal e no diagnóstico diferencial da perda 

auditiva (DURANTE, 2010). 

Em 12 de novembro de 1997, o Deputado Inácio Arruda apresentou o projeto de lei 

3.842, com o objetivo de tornar obrigatória a realização do exame de EOA, gratuitamente, em 

todos os hospitais e maternidades públicas e privadas do país (BRASIL, 1997). 

No Brasil, a primeira iniciativa de disseminação de informações e implantação da 

Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) foi desencadeada pelo Grupo de Apoio a 

Triagem Auditiva Neonatal Universal (GATANU) em 1998. O grupo pretendia divulgar e 

conscientizar a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce em neonatos, além de 

apoiar a implantação da triagem no país (GATANU, 2015).  

No ano seguinte, divulga-se a primeira recomendação nacional para sua realização, 

elaborada pelo Comitê Brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância (CBPAI), que seguiu os 

princípios e diretrizes internacionais. Introduzindo um novo método de avaliação, o Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE). 

O PEATE é o registro de atividade eletrofisiológica do sistema auditivo, mapeando as 

sinapses das vias auditivas desde o nervo coclear até o colículo inferior do mesencéfalo. Na 

prática clínica é utilizado para diagnóstico da surdez infantil (SOUSA et al, 2008). 

O primeiro município brasileiro a aprovar lei sobre a exigência da TAN foi São Paulo 

em 1998. A partir de então outros municípios também tentaram legislar sobre o assunto, mas 

nem sempre com sucesso, uma vez que só em 13 municípios os projetos de lei foram 

aprovados, e sob abrangências diversas (TOCHETTO; VIEIRA, 2006) (Quadro 1). 
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Quadro 1- Municípios onde os projetos de lei sobre a TAN foram aprovados com os anos. 

Município Estado Ano 

Americana São Paulo 2003 

Campinas São Paulo 2000 

Itapeva São Paulo 2003 

Jaú São Paulo 1999 

São Paulo São Paulo 1998 

Brasília Distrito Federal 2001 

Juiz de Fora Minas Gerais 2002 

Uberlândia Minas Gerais 2003 

Porto Alegre Rio Grande do Sul 2004 

Santa Maria Rio Grande do Sul 2004 

Florianópolis Santa Catarina 2000 

Campo Grande Mato Grosso do Sul 1998 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 2000 

Fonte: Legislação brasileira sobre triagem auditiva neonatal, 2006.  

Quanto ao nível estadual, o primeiro estado brasileiro a legislar especificamente sobre 

a TAN foi o Paraná em 2001, seguido de Pernambuco no mesmo ano. O estado de São Paulo 

em 2001 dispôs de lei que trata da saúde auditiva infantil de modo genérico, não 

especificando a realização de TAN (TOCHETTO; VIEIRA, 2006). 

O Parecer nº 05/00 do Conselho Federal de Fonoaudiologia, relata que o 

Fonoaudiólogo é o profissional capacitado para a implantação e a execução de programas de 

triagem auditiva em hospitais e maternidades e deve considerar o uso de metodologias 

objetivas, com o registro das EOA e PEATE (CFFa, 2000). 

Um marco brasileiro na área da Audiologia foi a Política Nacional de Atenção à Saúde 

Auditiva - PNASA (Portaria MS nº 2.073, de 2004) que aprimorou as ações de saúde auditiva 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e propôs a organização de uma rede hierarquizada, 

regionalizada e integrada entre a atenção básica, a média e a de alta complexidade, buscando, 

garantir o diagnóstico e reabilitação auditiva. Essa política definiu que os serviços de Atenção 

à Saúde Auditiva na Média Complexidade deveriam atuar na realização de triagem auditiva 

neonatal e no monitoramento da audição em neonatos (BRASIL, 2004). 

 A publicação internacional do Joint Committee on Infant Hearing (JCIH), 

denominado Comitê Conjunto para a Audição Infantil, reforçou a importância da detecção e 

intervenção precoces em bebês com perda auditiva. Dentre os princípios do JCIH (2007), 

podemos destacar que:  

 Os índices de triagens realizadas devem ser superiores a 95% dos nascidos vivos, 

tentando alcançar os 100%; 
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 As triagens devem ser realizadas no máximo no primeiro mês de vida; 

 Índice inferior a 4% de neonatos encaminhados para diagnóstico; 

 Devem ser alcançados os 90% dos neonatos encaminhados para diagnóstico, com 

conclusão do diagnóstico até os três meses de vida; 

 Recomenda-se que 95% dos lactentes confirmados com perdas auditivas bilaterais 

permanentes iniciem o uso da amplificação sonora no prazo máximo de um mês após 

o diagnóstico.  

Devido ao aumento de unidades hospitalares que vinham implantando Programas de 

Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) e também a aprovação de projetos de leis 

municipais e estaduais, decidiu-se elaborar um parecer sobre a TANU. O Comitê 

Multiprofissional de Saúde Auditiva (COMUSA) publicou um parecer, com intuito de nortear 

as ações dos profissionais envolvidos nos programas de triagem, no âmbito da prevenção, do 

diagnóstico e da reabilitação da perda auditiva. ((LEWIS et al; 2010). 

A Lei Federal n° 12.303, de 2 de agosto de 2010,  tornou obrigatória a realização 

gratuita do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE), em todos os 

hospitais e maternidades, nas crianças nascidas em suas dependências. Também garantiu que 

todas as crianças nascidas fora da maternidade ou do hospital façam o exame antes dos três 

meses de vida. (BRASIL, 2010).  

O Decreto Federal 7.612 de 2011 o Plano Nacional dos Direitos a Pessoa com 

Deficiência -Viver sem Limite envolve todos os entes federados e ações da educação, 

inclusão social, acessibilidade e atenção à saúde. O Plano criou a Rede de Cuidados à Pessoa 

com Deficiência, onde foram criados e qualificados serviços de saúde auditiva.  (BRASIL, 

2011).  

Paralelo ao Plano Viver sem Limites foi instituído a Rede Cegonha, pela portaria nº 

1.459, de 24 de junho de 2011, consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o 

direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 

puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao 

desenvolvimento saudáveis. Um dos objetivos da Rede é fomentar a implementação de novo 

modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao 

nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro 

meses, incluindo a aquisição de equipamentos para triagem neonatal. Assim, a TAN deve 

estar integrada as ações de acompanhamento materno-infantil (BRASIL, 2011).  
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Inserido nesse contexto, o Ministério da Saúde publicou uma cartilha com as 

Diretrizes de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal, que oferecerem orientações às equipes 

multiprofissionais para o cuidado da saúde auditiva na infância, em especial à Triagem 

Auditiva Neonatal, nos diferentes pontos de atenção da rede. Orientam quanto ao uso de 

protocolos, em relação a presença ou ausência de IRDA (BRASIL, 2012).  

O fluxograma a seguir (Figura 1) mostra como deve funcionar um programa. A 

triagem deve ser realizada em duas etapas (teste e reteste) no primeiro mês de vida e 

geralmente ocorre nas maternidades, ambulatório ou atenção básica. Considera-se “passa” 

quando o neonato obtém presença de emissões otoacústicas ou de potencial evocado auditivo 

em ambas as orelhas e “falha” quando não ocorre a presença das emissões ou potenciais em 

uma ou em ambas as orelhas testadas. Sempre que ocorre a “falha” deve haver um reteste que 

acontecerá no período de até 30 dias após o teste. Os bebês com IRDA devem ser 

encaminhados para monitoramento auditivo nos Serviços de Saúde Auditiva de Média 

Complexidade e os que falham, para diagnóstico otorrinolaringológico e audiológico nos 

Centros Especializados de Reabilitação (CER) com modalidade Reabilitação Auditiva ou 

Serviço de Saúde Auditiva de Alta Complexidade.  

Figura 1. Fluxograma da Triagem Auditiva Neonatal.  

 

Fonte: Secretaria de Atenção à Saúde/ Ministério da Saúde.  
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É fundamental que os serviços de TAN utilizem um banco de dados que permita o 

controle da cobertura, do índice de retestes, de encaminhamentos e de falsos positivos, estes 

dados fornecerão os indicadores de qualidade. Dentro desses indicadores, podemos citar a 

cobertura universal, que deve ser maior que 95% dos neonatos nascidos, com meta de atingir 

os 100%. A implantação do programa de TANU pode ocorrer de forma gradativa, para 

melhor organização das ações necessárias. Entretanto, deve-se ter como meta a 

implementação da universalidade dessa triagem em um período de três anos (LEWIS et al; 

2010). 

2.2 Cobertura dos Programas de Triagem Auditiva Neonatal 

Estudos científicos têm sido realizados referentes aos indicadores de qualidade dos 

programas de triagem auditiva neonatal e sua associação com as variáveis demográficas. São 

estudadas as taxas de cobertura da triagem, de falha, de perda auditiva e de indicadores de 

risco para deficiência auditiva, bem como os protocolos utilizados e as dificuldades 

enfrentadas pelos programas. Neste tópico será abordado os estudos com dados sobre a 

cobertura dos programas em nível nacional e internacional no período de 2008 a 2015. 

No estudo de Canabarro et al (2012) analisou a cobertura do programa de triagem do 

Hospital Universitário de Porto Alegre do período de junho de 2009 até junho de 2010 e teve 

como taxa 96,8% (7.001 recém-nascidos).  Já o estudo de Fabrício (2014) analisou a cobertura 

no estado do Rio Grande do Sul, no período de janeiro de 2008 a junho de 2013 e obteve as 

seguintes taxas de cobertura: 2008- 11,9%, 2009- 17%, 2010- 43%, 2011- 62%, 2012- 68,5%, 

2013- 74,3% e concluiu que ocorreram avanços importantes como a expansão dos municípios 

que ofertam a TAN, em curto período de tempo. Especificamente no município de Passo 

Fundo, Rio Grande do Sul, foi realizada uma análise em prontuários de 2007 a 2010 em um 

hospital, e observou-se que de 7153 nascidos vivos, 5045 (70,53%) realizaram a triagem 

auditiva neonatal (BOSCATTO; MACHADO, 2015). Com esses estudos, constatamos que a 

cobertura da triagem auditiva neonatal na Região Sul do Brasil apresenta boas taxas.   

Rogério el al (2014) caracterizou a demanda, território e exames auditivos realizados 

em um programa de TAN, no período de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011 no Hospital e 

Maternidade Celso Pierro (HMCP) PUC-Campinas. Dos 2640 recém-nascidos vivos, 2334 

(88%) passaram pelo serviço de triagem auditiva. 
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O único estudo com análise da cobertura nacional foi realizado por Cruz; Ferrite 

(2014), no qual foi estimado a cobertura da TAN para usuários do SUS no Brasil entre 2008 e 

2011, através do uso dos sistemas de informação, constando que a cobertura em 2008 da 

triagem foi de 7,1% e em 2011 alcançou 21,8% com evidências de desigualdades inter e 

intrarregionais.
  
   

Nesse mesmo estudo observaram desigualdades intrarregionais importantes na 

cobertura da TAN no País, que puderam ser detectadas em todas as regiões, com exceção da 

Região Sul, na qual há maior uniformidade, com seus três estados com cobertura estimada 

dentre as sete maiores do país. Algumas hipóteses foram levantadas para justificar tais 

achados, como a distribuição desigual dos serviços de saúde auditiva de média e alta 

complexidade no país e dos profissionais na rede pública (CRUZ; FERRITE, 2014).
  
  

Estudo internacionais apresentam taxas de cobertura diferentes do Brasil, na pesquisa 

de Gilbey et al (2012) realizada num hospital em Israel, nos dois primeiros anos do programa, 

entre 15 de março de 2010 até dezembro de 2011,  a cobertura da triagem foi de 94,8%, foram 

um total de nascidos vivos de 5496 e  destes 5212 concluiu o processo de triagem.  

Barreiro et al (2012) analisou os resultados do programa de detecção de audição e 

intervenção precoce implementados num hospital na Espanha. No período de janeiro de 2007 

a dezembro de 2010, nasceram 27.935 crianças e a triagem foi realizada em 26.717, com 

cobertura de 95,64%, através das EOA.  

Ao analisar os resultados iniciais do programa de triagem auditiva neonatal na Irlanda, 

foi constatado que dos 11.738 bebês nascidos em seis hospitais da região estudada, 11.500 

bebês passaram pelo programa, obtendo uma taxa de cobertura de 99,2%. O protocolo utilizou 

para a triagem foram as EOA para bebês sem indicador de risco e EOA e PEATE para bebês 

com indicador de risco (O’Connor et al, 2013).    

Em relação a descrição dos programas de TAN, o estudo de Malheiros, Cavalcanti 

(2014) avaliou os programas de triagem auditiva neonatal das maternidades localizadas no 

município de João Pessoa-Paraíba e constatou que o método exclusivo para a realização da 

triagem é o uso das Emissões Otoacústicas Evocadas e que a maior deficiência ocorre na 

etapa do registro dos resultados e controle dos encaminhamentos, pois não existe um banco de 

dados que possibilita controlar o índice de cobertura da triagem, dos retestes e de 

encaminhamentos.  
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Através de um diagnóstico situacional da implantação da TAN nos 

hospitais/maternidades, públicas e privadas que realizam partos no Brasil, foi possível 

constatar que dentre os respondentes, 7,1% do total de questionários enviados, quase metade 

(45%) dos hospitais não realizam a TAN se concentram nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e 

Norte. Na região Sul, houve a implantação da TANU há vários anos, talvez por este motivo, o 

percentual de hospitais que realizam o procedimento seja maior que nas outras regiões e na 

região Norte nenhum hospital realiza a triagem, dado que pode estar relacionado à ausência de 

uma referência em saúde auditiva na região (NUNES, 2013). 

No Brasil, a maioria das triagens auditivas neonatais ocorre em maternidades públicas, 

e menos do que a metade conseguiu atingir o índice de 95% de recém-nascidos triados. Os 

protocolos variam de serviço para serviço, dificultando assim comparações. A não adesão ao 

diagnóstico audiológico representa um dos maiores desafios. A ocorrência da perda auditiva 

fica aquém do esperado quando comparada à literatura, um dos fatores responsáveis, pode ser 

a não aderência ao tratamento audiológico. Os pesquisadores sugerem adaptações específicas 

ao contexto cultural para possibilitar programas de triagem auditiva eficazes (CAVALCANTI 

et al, 2014). 

Quanto a quantidade de serviços no Brasil, no ano de 1998, quando o grupo GATANU 

foi criado, existiam cinco e atualmente, existem 333 serviços, sendo estes de natureza pública, 

filantrópica e particular. (GATANU, 2015) 

No contexto mundial, os programas de TAN vêm sendo realizados em 

aproximadamente 55 países com bastante eficácia e sucesso, tendo como principal 

procedimento a análise de EOAEs, os obstáculos citados foram: falta de ambiente adequado 

para a realização dos testes, poucos profissionais competentes e preparados para tal tarefa, 

escassez de profissionais que realizem a TAN nos finais de semana, carência de serviços para 

seguimento e controle e, principalmente, pouca informação acerca dos benefícios 

proporcionados à criança surda.  São crescentes os esforços para a melhoria dos mesmos, 

principalmente em relação a atingir o processo de universalização (AURÉLIO; TOCHETTO, 

2010).  

A partir desta revisão, podemos constatar que no Brasil a cobertura da triagem é 

considerada baixa, porém em locais pontuais existem taxas adequadas, e que em relação aos 

demais países, observamos valores melhores e próximos aos recomendados pela literatura. 

Em ambos os casos, os programas se concentram nas maternidades e hospitais.  
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2.3. Sistemas de Informação em Saúde e Fonoaudiologia 

Um Sistema de Informação em Saúde (SIS) é um conjunto de componentes que atuam 

de forma integrada, através de mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão da 

informação necessária. A partir dos sistemas de informação podemos obter os indicadores de 

saúde, que são usados como ferramenta para identificar, monitorar, avaliar ações e subsidiar 

as decisões do gestor. Através deles é possível identificar áreas de risco e evidenciar 

tendências (FRANCO, 2015). 

 Os bancos de dados provenientes de Sistemas de Informações em Saúde, abrangendo 

informações epidemiológicas, administrativas e clínicas, vêm sendo crescentemente 

empregados na pesquisa e na avaliação em saúde, de forma isolada ou integrados entre si e 

com bases de dados primários. Como vantagens, podemos citar a ampla cobertura 

populacional, o baixo custo para a coleta das informações e a facilidade para o seguimento 

longitudinal. As maiores desvantagens estão relacionadas à falta da padronização na coleta 

dos dados, que afeta a qualidade dos dados registrados, a cobertura que pode variar no tempo 

e no espaço, e a falta de informações que podem ser importantes para as análises de interesse, 

incluindo variáveis de desfecho, explicativas, mediadoras, de confusão ou modificadoras de 

efeito (COELI, 2010). 

O avanço tecnológico na área de informática tem permitido a crescente utilização da 

metodologia “relacionamento de bancos de dados” com a finalidade de aprimoramento da 

informação. Várias experiências têm sido feitas mostrando que ela pode e deve ser 

aproveitada. É importante salientar que a técnica da “linkage” é bastante útil sob o ponto de 

vista da melhoria qualitativa do dado (JORGE, LAURENTI, GOTLIEB, 2010). 

Em seguida, será detalhado o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

e o Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA-SUS), que foram utilizados como fonte 

de dados da pesquisa.  

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos foi implantado oficialmente a partir 

de 1990, com o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos informados em todo território 

nacional e fornecer dados sobre natalidade para todos os níveis do Sistema de Saúde. O 

documento de entrada do sistema é a Declaração de Nascido Vivo - DN, que é distribuída 

gratuitamente às Secretarias Estaduais de Saúde que as fornecem às Secretarias Municipais de 
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Saúde. Essas Secretarias, por sua vez, repassam aos estabelecimentos de saúde e cartórios. 

Entre as informações registradas na DN constam dados da mãe, dados da gestação e dados da 

criança. (BRASIL, 2015).  

Numa revisão de literatura sobre o uso SINASC, foi observado estudos com diversos 

objetos foram realizados como descrições do perfil de nascidos vivos, avaliações de serviços e 

programas de saúde e fatores de risco para desfechos infantis. Concluindo que, embora o 

SINASC represente uma fonte de dados importante para a pesquisa sobre a saúde materno-

infantil, a cobertura do sistema e a confiabilidade dos seus dados precisam ser melhor 

avaliadas (PAIVA et al, 2011).  

 A qualidade do SINASC foi investigada através de uma análise crítica da literatura, 

sendo constatado que a maioria dos estudos apresentou resultados de cobertura superior a 

90%, indicando sua viabilidade para o cálculo de indicadores. Entretanto, prevaleceu o sub-

registro dos nascimentos no SINASC com variação entre 75,8% e 99,5%. As variáveis 

instrução materna, paridade e número de consultas de pré-natal foram as que mostraram maior 

inconsistência. Por sua vez, a variável paridade foi a que mostrou maior incompletitude 

(PEDRAZA, 2012).  

Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA- SUS)  

O Sistema de Informação Ambulatorial foi implantado na década de 1990, visando o 

registro dos atendimentos realizados no âmbito ambulatorial, por meio do Boletim de 

Produção Ambulatorial (BPA). O SIA vem sendo aprimorado para ser efetivamente um 

sistema que gere informações referentes ao atendimento ambulatorial e que possa subsidiar os 

gestores estaduais e municipais no monitoramento dos processos de planejamento, 

programação, regulação, avaliação e controle dos serviços de saúde, na área ambulatorial. As 

informações municipais e estaduais são encaminhadas para o Banco de Dados Nacional do 

SIA, cabendo a esse efetuar a validação desses bancos e realizar a disseminação das 

informações (BRASIL, 2015b). 

Por obedecer à lógica de pagamento por procedimento, não registra a Classificação 

Internacional de Doenças (CID) dos pacientes, e, portanto, não pode ser utilizado como 

informação epidemiológica. Entretanto, outros indicadores podem ser importantes para o 

complemento das análises epidemiológicas, como o número de consultas médicas por 
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habitante ao ano, número de consultas médicas por consultório, número de exames/terapias 

realizados pelo quantitativo de consultas (BRASIL, 2006). 

Os Sistemas de Informação em Saúde podem ser fontes de dados secundários para 

pesquisas científicas para Fonoaudiologia. No SIA/SUS são cadastradas diversas informações 

referentes à produção ambulatorial de todos os serviços de saúde credenciados pelo Ministério 

da Saúde, que incluem procedimentos fonoaudiológicos e permitem a análise da evolução da 

cobertura de procedimentos e da assistência.  

Em seguida, serão descritos os estudos na área de Fonoaudiologia que utilizaram os 

sistemas de informação em saúde. 

O estudo de Oliveira, Sampaio e Oliveira (2011) correlacionou a morbidade hospitalar 

das doenças otológicas segundo dados disponibilizados DATASUS, pelo Sistema de 

Informação Hospitalar (SIH) com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de cada 

unidade federativa. O Estado de São Paulo, terceiro maior IDH, foi responsável por 38,82% 

das internações hospitalares de causa otológica, apesar de sua população representar 21,64% 

da população nacional. Estados com menor IDH apresentaram menores taxas de internação 

hospitalar por doenças otológicas. O SIH, instrumento do DATASUS, mesmo com 

limitações, pode ser instrumento na elaboração de políticas públicas otológicas.  

  BEVILACQUA et al (2011) realizou o levantamento quantitativo dos procedimentos 

relacionados à adaptação de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) incluídos na 

Tabela SUS durante o período de novembro de 2004 a julho de 2010.  Quanto aos 

procedimentos relacionados à dispensação de AASI, em 2006, a terapia fonoaudiológica 

ultrapassou o quantitativo obtido pela adaptação de AASI e, o acompanhamento 

fonoaudiológico, por sua vez, foi pouco realizado no país. Os AASI com tecnologias B e C 

vêm sendo mais adaptados do que os AASI de tecnologia A e a realização de medida com 

microfone sonda ou acoplador de 2cc na adaptação dos AASI é pouco realizada em 

comparação ao ganho funcional. Houve grandes avanços na atenção ao deficiente auditivo no 

país, mas é necessário aprimorar o acompanhamento dos usuários de AASI, e revisar 

procedimentos como medidas com microfone sonda e tecnologias dos AASI.  

No período de 2004 a 2011 foi identificado um aumento de 113% na cobertura de 

serviços e de 61% no quantitativo de procedimentos de diagnóstico em saúde auditiva de 

média e alta complexidade em todo o País. A região Norte apresentou 78% de aumento no 

número de procedimentos, superior às demais regiões. No entanto, o Sudeste realizou 
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proporcionalmente maior quantidade de procedimentos. Também foi identificado um aumento 

expressivo dos exames de emissões otoacústicas (EOA) para triagem auditiva, de estudos de 

EOA transitórias e produto de distorção e dos exames de reavaliação diagnóstico de 

deficiência auditiva em pacientes maiores de três anos (SILVA et al, 2014). 

Através do procedimento emissões otoacústicas para triagem auditiva foi estimada a 

cobertura da triagem auditiva neonatal para os usuários do SUS no Brasil, entre 2008 e 2011, 

para cada ano e Unidade da Federação. Foi realizado um estudo ecológico de séries temporais 

utilizando-se dados SIA-SUS, SINASC, Rede Interagencial de Informações para a Saúde 

(RIPSA) e Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS). Verificando que no país, mais de dois terços dos neonatos usuários do 

SUS não foram submetidos à triagem auditiva, mesmo em 2011, (CRUZ; FERRITE, 2014).
  
    

A evolução da assistência fonoaudiológica no SUS foi estudada nos anos de 2000, 

2005 e 2010 a partir dos procedimentos realizados por fonoaudiólogos. Houve um grande 

crescimento dos procedimentos com um acréscimo de 206,5%. O país apresentou um 

aumento de 181,8% no número de fonoaudiólogos, sendo o Sudeste a região com maior 

percentual de profissionais.  Apesar do crescimento significativo, há uma má distribuição no 

território brasileiro
 
(MIRANDA et al, 2015).  

Por meio da análise da produção científica, pôde-se observar que existem poucos 

estudos com uso dos sistemas de informação dentro dessa temática e que o assunto mais 

abordado refere-se análise da evolução quantitativa dos procedimentos.  

 

2.3. Regiões Intermediárias de Articulação Urbana 

O território brasileiro possui uma população de 190.755.799, dados do CENSO 2010. 

Distribuídos em 5565 municípios em 27 Unidades da Federação divididas em cinco regiões 

administrativas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste (IBGE, 2013).  

  O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou o caderno Regiões de 

influência das cidades, dando continuidade a linha de pesquisa sobre a rede urbana brasileira, 

cujo marco fundamental remete ao estudo Divisão do Brasil em regiões funcionais urbanas, 

realizado em 1966, através de pesquisa de campo, com o objetivo de conhecer os 

relacionamentos entre as cidades brasileiras com base na análise dos fluxos de bens e serviços 

(IBGE, 2008). 
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Nesta atualização buscou-se definir a hierarquia dos centros urbanos e delimitar as 

regiões de influência a eles associadas a partir dos aspectos de gestão federal e empresarial e 

da dotação de equipamentos e serviços, de modo a identificar os pontos do território a partir 

dos quais são emitidas decisões e é exercido o comando em uma rede de cidades. Para tal, 

foram utilizados dados de pesquisa específica e, secundariamente, dados de outros 

levantamentos também efetuados pelo IBGE, bem como registros provenientes de órgãos 

públicos e de empresas privadas (IBGE, 2008). 

Segundo o IBGE (2013b), a Divisão Urbano-Regional constitui uma contribuição à 

análise da dinâmica territorial brasileira, fornecendo uma visão regional do Brasil a partir dos 

fluxos articulados à rede urbana. A identificação e delimitação dos novos desenhos regionais 

são designadas de Regiões de Articulação Urbana e encontram-se associadas à compreensão 

das transformações socioespaciais que ocorrem no país e também à maneira como se apreende 

essas transformações. Assim, todas as regiões identificadas são formadas a partir de uma 

cidade que comanda a sua região, estabelecendo relacionamentos entre agentes e empresas 

nos respectivos territórios.  

As Regiões Intermediárias de Articulação Urbana possuem a capacidade de polarizar 

um número grande de municípios no atendimento a bens e serviços de alta complexidade. 

Concentram atividades de gestão pública e privada e articulam, na escala regional, órgãos e 

empresas privadas. São compostas por 161 regiões (IBGE, 2013b) (ver Figura 2). 

Por apresentar essas características, as Regiões Intermediárias de Articulação Urbana 

foram escolhidas como unidade de análise espacial desse estudo. Essa unidade permitiu uma 

análise mais real e detalhada da cobertura da triagem auditiva neonatal no País.   
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Figura 2: Divisão Urbano Regional. Regiões Intermediárias de Articulação Urbana. 

 

Fonte: IBGE, 2013b 
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3. OBJETIVO GERAL 

 

 

 Realizar a análise espacial e temporal da cobertura da triagem auditiva dos 

usuários do Sistema Único de Saúde do Brasil no período de janeiro de 2008 a 

junho de 2015.  

 

3.1. Objetivos Específicos 

 

 Analisar a cobertura bianual da triagem auditiva neonatal no Brasil, por regiões 

geográficas, para o período de janeiro de 2008 a junho de 2015; 

 Investigar se há variação na cobertura da triagem auditiva neonatal entre as 

diferentes Regiões Intermediárias de Articulação Urbana; 

 Observar a relação entre a legislação sobre triagem auditiva neonatal e  a 

cobertura no território nacional; 

 Verificar se a presença das diferentes modalidades de serviço de saúde auditiva 

coincide com uma maior cobertura da triagem auditiva neonatal nas diferentes 

regiões do território brasileiro. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1. Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo ecológico e utiliza como base o território Nacional.  

O estudo foi realizado com dados secundários agregados dos municípios brasileiros. 

Foram utilizadas como unidade de análise as 161 Regiões Intermediárias de Articulação 

Urbana (IBGE, 2013).  

 

4.2. Local e população do estudo 

A população de referência foram os recém-nascidos que realizaram a triagem auditiva 

neonatal no SUS no período de janeiro de 2008 a junho de 2015 registrados no Sistema de 

Informações Sobre Nascidos Vivos (SINASC).  

 

4.3. Coleta de dados 

Para o cálculo da porcentagem da cobertura da triagem auditiva neonatal, foram 

utilizados como fonte de dados o Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC), o 

Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) e o Sistema de Informações de 

Beneficiários (SIB) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).  

O levantamento dos dados foi realizado a partir da plataforma DATASUS, no link 

“Informações à saúde”, restringindo a procura a “procedimento ambulatorial por local de 

atendimento” e tendo como abrangência geográfica o Brasil discriminado por unidade de 

análise “município” e como período “janeiro de 2008 a junho de 2015”.  O procedimento 

selecionado foi “Emissões Otoacústicas para triagem auditiva”, o código é 0211070149. Foi 

escolhido esse código por ser o exame mais utilizado no Brasil para realizar a triagem auditiva 

neonatal.  

O período selecionado foi devido à disponibilidade dos dados nos sistemas de 

informação durante a realização da pesquisa. O ano de 2008 por ser o ano mais antigo do 

SIA/SUS e junho de 2015 por ser o período mais recente.  
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Em seguida, na plataforma DATASUS no link “estatísticas vitais” e na opção 

“nascidos vivos” foi selecionada a mesma unidade de análise e o mesmo período, bem como a 

opção “nascimento por residência da mãe”.  

Além disso, no SIB/ANS, foi identificada a cobertura total da assistência suplementar 

de saúde, através da quantidade de crianças até 1 ano cobertas por plano de saúde de janeiro 

de 2008 a junho de 2015 por município, para eliminá-las no cálculo da parcela da população 

usuária do SUS, devido à grande variação no território nacional. Dado que mais se aproxima 

da realidade nacional e do objetivo do estudo.  

Os dados foram tabulados a partir do software Tabwin, disponibilizado pelo 

Departamento de Informática do Ministério da Saúde.  A cobertura da TAN para nascidos 

vivos usuários SUS foi calculada através da seguinte fórmula: Porcentagem da cobertura da 

triagem auditiva neonatal = nTA / nNV - nPS, onde nTA corresponde ao número de EOA 

para Triagem Auditiva aprovadas pelo SUS, nNV corresponde ao número de Nascidos Vivos 

e nPS corresponde à população coberta por Plano de Saúde. Essa porcentagem foi calculada 

por Regiões Intermediárias de Articulação Urbana.  

Os dados foram divididos em quatro períodos de acordo com marcos importantes na 

literatura da triagem auditiva neonatal no Brasil, sendo apresentados no Quadro 2.  

Quadro 2- Mapas de cobertura da triagem segundo os marcos referencias e os períodos.  

Mapas da 

cobertura da 

triagem 

Marcos referenciais Períodos 

Primeiro mapa Antes da Lei Federal 12.303 jan/08 a dez/09 

Segundo mapa Lei Federal 12.303 sancionada jan/10 a dez/11 

Terceiro mapa Publicação das Diretrizes jan/12 a dez/13 

Quarto mapa Atual  jan/14 a jun/15 

  

Os serviços de saúde auditiva foram originados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) no período de acesso ao site, janeiro de 2016 e estão 

descritos no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Modalidades de serviço de saúde auditiva com conceituação e fonte de dados. 

SERVIÇO DE SAÚDE 

AUDITIVA 

CONCEITUAÇÃO FONTE DE 

DADOS 

Centro de reabilitação auditiva 

na média complexidade 

Municípios habilitados no CNES como centro de 

reabilitação auditiva na média complexidade.  

CNES 

Centro de reabilitação auditiva 

na alta complexidade 

Municípios habilitados no CNES como centro de 

reabilitação auditiva na alta complexidade. 

CNES 

Centro de reabilitação- 

modalidade auditiva 

Municípios habilitados no CNES como centro de 

reabilitação- modalidade auditiva. 

CNES 

Centros/núcleos de implante 

coclear 

Municípios habilitados no CNES como 

centro/núcleos de implante coclear. 

CNES 

 

 

4.4. Variáveis 

 Foi calculada a porcentagem da cobertura da triagem auditiva neonatal nos quatro 

períodos por Regiões Intermediárias de Articulação Urbana, conforme descrito no tópico 

anterior. A variável dependente está descrita no Quadros abaixo. 

Quadro 4 – Variável dependente com conceituação e fontes de dados. 

VARIÁVEL CONCEITUAÇÃO FONTE DE 

DADOS 

Cobertura 

TAN 

Número de triados janeiro de 2014 a junho de 2015 dividido pela subtração do 

número de nascidos vivos pelo número de crianças até 1 ano com plano de 

saúde neste  mesmo período, multiplicado por 100. 

SINASC 

ANS 

SIA 

 

 

O cálculo das porcentagens de cobertura por Regiões Intermediárias de Articulação 

Urbana foi realizado através de uma média ponderada dos municípios brasileiros. Essa 

estratégia foi utilizada na tentativa de reduzir as discrepâncias que poderiam surgir nessas 

novas taxas, caso cidades com portes populacionais diferentes tivessem o mesmo peso na 

determinação da taxa de cobertura.  

 

 

4.5. Análise estatística: Análise Espacial  

Os dados foram compilados e organizados em um banco de dados com uso do 

programa Excel, em seguida realizado o Linkage das planilhas e agregação dos municípios em 

RAU´s no software estatístico Statistical Package for the Social Sciences - SPSS® 18.0. 

Através do programa TerraView 4.2.2, foi realizada uma análise exploratória das 

porcentagens da cobertura da triagem auditiva neonatal nos quatro períodos. Para os mapas, 

foi utilizada a base cartográfica digital do Brasil com as Regiões Intermediárias de 

Articulação Urbana, obtida no IBGE. Nos mapas criados, a intensidade dos níveis de cinza 
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está relacionada diretamente à magnitude das porcentagens, ou seja, quanto mais escuro, mais 

altos são os valores.  

No quarto mapa foi realizada a análise de dependência espacial. Utilizou-se o índice 

de Moran Global que estima a autocorrelação espacial, podendo variar entre -1 e +1, e fornece 

a significância estatística do mesmo (valor de p). Após a análise geral, foi avaliada a presença 

de clusters, por meio do Moran local (Local Indicators of Spatial Association – LISA). Para 

tanto, foram construídos os BoxMap e MoranMap. O BoxMap apresenta os clusters, 

independente da significância estatística, enquanto o MoranMap apenas aqueles com valor de 

p < 0,05. Para a validação do índice de Moran Global, foi utilizado o teste de permutação 

aleatória, com 99 permutações. 

A medida de autocorrelação espacial sintetiza o relacionamento de um conjunto de 

unidades espaciais e valores de um atributo associados. Foram avaliados os padrões espaciais 

e classificados em agregados (clusters), dispersos ou aleatórios.  Um valor de índice de Moran 

Global entre 0.1 e 1.0 indica um padrão de cluster não aleatório, entre -0.1 e 1.0 é dispersão e 

entre -0.1 e 0.1 é padrão aleatório.  

Por fim, foi criada uma tabela com as modalidades de serviço de saúde auditiva do Brasil 

por Regiões (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste) para correlacionar com cobertura 

da triagem auditiva do último mapa.
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5. RESULTADOS  

  

                   A partir dos dados iniciais, observamos que a população de nascidos vivos 

ao longo do período estudado manteve-se praticamente constante e que a população 

beneficiária de plano de saúde vem aumentando discretamente, já a quantidade de 

triados teve um grande aumento no segundo e quarto períodos.  Observamos que a 

cobertura da triagem auditiva neonatal apresentou uma evolução de 9,3 para 37,2 %.  

Tabela 1- Distribuição dos nascidos vivos, beneficiários de plano de saúde, triados e cobertura no Brasil 

nos períodos estudados. 

 jan/08-dez/09 jan/10-dez/11 jan/12-dez/13 jan/14-jun/15 

Nascidos vivos  5.816.409 5.775.028 5.809.816 4.356.040 

Usuários de Plano 

de saúde 
1.217.003 1.287.071 1.329.346 1.422.739 

Triados 425.886 872.598 1.129.871 1.090.257 

Cobertura (%) 9,3 19,4 25,3 37,2 

  

A análise espacial exploratória da porcentagem da cobertura da triagem está 

representada para as 161 Regiões Intermediárias de Articulação Urbana nos quatro 

mapas a seguir (Figura 3).  

Em relação ao primeiro mapa da Figura 3 (jan/08 a dez/09) observa-se que a 

porcentagem da cobertura variou de 0,00 a 79,92%, porém a maioria das regiões obteve 

cobertura entre 0,0 e 20% e as quatro regiões que apresentaram os melhores índices 

foram: Campina Grande (79,91%), Macapá (72,10%), Campo Grande (72,06%) e 

Joinville (60,15%).  

Quanto ao segundo mapa da Figura 3 (jan/10 a dez/11), a cobertura variou de 0,0 

a 107,94%, com apenas uma região, Lajeado, obtendo cobertura maior que 95%. 

Apareceram novas regiões, mas com predomínio nas regiões Sul e Sudeste. 
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Figura 3 - Distribuição espacial da porcentagem da cobertura da triagem auditiva neonatal nos períodos 

de 2008 a 2015 pelas Regiões Intermediárias de Articulação Urbana, Brasil.  

No terceiro mapa da Figura 3 (jan/12 a dez/13), a cobertura variou entre 0,0 a 

144,44%, demonstra uma maior concentração quanti e qualitativa na região Sul e 

Sudeste. As quatro regiões que apresentam as melhores taxas foram: João Pessoa 

(89,74%), Cruz Alta (84,92%), Lajeado (144,43%) e Anápolis (81,53%), e observa-se o 

surgimento de regiões e o aumento da porcentagem nas regiões que já apresentavam 

cobertura no Brasil.  

Por fim, no último mapa da Figura 3 (jan/14 a jun/15) a cobertura variou entre 

0,0 a 171,77%, observa-se a manutenção das regiões, porém com um visível aumento da 

porcentagem da cobertura, principalmente na Região Sul. Doze regiões apresentam 

cobertura maior que 95 %, são elas: Lavras (97,7%), Volta Redonda (110,78%), 

Botucatu (140,39%), Curitiba (119,02%), Paranaguá (103,17%), Joinville (95,85%), 
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Caxias do Sul (131,02%), Cruz Alta (104,49%), Lajeado (171,76%), Porto Alegre 

(96,84%), Santa Cruz do Sul (116,06%) e Anápolis (120,40%). Porém 27 regiões 

apresentam cobertura igual a zero, sendo estas concentradas das Regiões Norte e 

Nordeste.         

Iniciando as análises estatísticas, foi calculado o Índice de Moran Global para a 

porcentagem da cobertura da triagem auditiva neonatal no período de janeiro de 2014 a 

junho de 2015 com valor de 0,40 (p=0,01), caracterizando um padrão de cluster não 

aleatório. Em seguida, foi realizada a análise local, a partir do Índice de Moran Local 

(LISA) e em seguida construídos os BoxMap e MoranMap (Figura 4).   

 

Figura 4 – Distribuição espacial dos clusters das porcentagens da cobertura da triagem auditiva neonatal 

BoxMap e com LISA estatisticamente significativo MoranMap. 

 

Na análise de clusters, através do BoxMap, verifica-se a presença de um 

aglomerado Alto-Alto que engloba as regiões dos três estados da Região Sul, e em 

algumas regiões dos estados de São Paulo e Minas Gerais, totalizando 43 Regiões 

Intermediárias de Articulação Urbana. Porém na análise estatística, através do Moran 

Map, observamos que a maioria das regiões são não significantes. As regiões que se 

encontram no estado do Rio Grande do Sul e em algumas regiões dos estados do Paraná 

e São Paulo foram significantes no cluster Alto-Alto.  

Por fim, a Tabela 2 mostra a quantidade e porcentagem de serviços de saúde 

auditiva, Centros de Implante Coclear, Centros de Média Complexidade, Centros de 
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Alta Complexidade e Centros de Reabilitação de Modalidade Auditiva, a partir da 

Divisão Regional do Brasil.  

Tabela 2: Serviços de saúde auditiva segundo a Divisão Regional do Brasil.  

REGIÕES CENTROS DE IC CENTROS DE MC CENTROS DE AC CER MOD AUD 

n % N % n % n % 

Norte 01 3,7 02 3,3 04 5,2 10 14,2 

Nordeste 07 26,0 13 21,6 20 26,3 16 22,8 

Sudeste 12 44,4 23 38,3 31 40,7 33 47,1 

Sul 05 18,5 20 33,3 19 25 03 4,2 

Centro-Oeste 02 7,4 02 3,3 02 2,6 08 11,4 

Total 27 100 60 100 76 100 70 100 

 Legenda: IC: Implante Coclear; MC: Média Complexidade; AC: Alta Complexidade; CER: Centros de 

Reabilitação; MOD: Modalidade; AUD: Auditiva.  

 

Os Centros de Implante Coclear concentram-se na Região Sudeste, quase 50% 

do total e a Região Norte apresenta apenas um serviço. Os serviços de Média e Alta 

Complexidade estão concentrados na Região Sudeste e escassos nas Regiões Norte e 

Centro-Oeste, porém a Região Sul apresenta uma distribuição próxima a do Sudeste em 

relação aos Centros de Média Complexidade. Quanto aos Centros de Reabilitação de 

Modalidade Auditiva observamos uma distribuição diferente dos demais serviços, pois a 

Região Sul apresenta a menor porcentagem, ficando a Região Sudeste com 47,1%, 

seguida da Nordeste com 22,8%.  
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6. DISCUSSÃO 

 

A triagem auditiva neonatal é a precursora para alcançar o diagnóstico e 

intervenção precoce da perda auditiva, e proporcionar qualidade de vida a criança 

(LEWIS, 2011). Para atingir essa intervenção precoce é necessária a oferta contínua e a 

estruturação dos programas de triagem, que podem ser obtidos a partir das políticas 

públicas de saúde. 

O presente estudo demostra o crescimento das taxas de cobertura da triagem 

auditiva neonatal no Brasil nesses últimos oito anos. Embora esse crescimento tenha 

ocorrido em nível nacional, destaca-se uma desigualdade inter-regional, pois as Regiões 

Intermediárias de Articulação Urbana das Regiões Sul e Sudeste concentram as 

melhores taxas.  A taxa de cobertura nacional ainda é baixa (37,2%) e muito inferior à 

recomendada pela literatura. 

O aumento da cobertura da triagem no primeiro intervalo foi de 10,1%, seguida 

de 5,9 e 11,9% no último intervalo estudado. Esses achados podem ser justificados  pela 

Lei Federal 12.303, de 2 de agosto de 2010, que tornou obrigatória a realização gratuita 

do exame EOAE, em todos os hospitais e maternidades, nas crianças nascidas em suas 

dependências (BRASIL, 2010), pelo Decreto Federal 7.612 de 2011, que estabeleceu o 

Plano Nacional dos Direitos a Pessoa com Deficiência -Viver sem Limite, onde criou a 

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e qualificou serviços de saúde auditiva e 

pela Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, que instituiu a Rede Cegonha e forneceu 

a recursos financeiros para compra de equipamento de triagem auditiva (BRASIL, 

2011). As porcentagens de cobertura dos  dois primeiros períodos são bem próximos às 

encontradas no estudo de Cruz e Ferrite (2014).  

Antes da Lei Federal, a maioria das regiões obteve uma baixa cobertura, mas 

com o decorrer dos anos essa cobertura foi aumentando, demonstrando o impacto 

positivo da lei (BRASIL, 2010). As regiões Campina Grande, Macapá, Campo Grande e 

Joinville que se destacaram com boas taxas no primeiro mapa, no segundo apresentam 

uma redução, provavelmente os serviços dessas regiões não estavam apoiados em 

legislações específicas para a triagem, e sim, foram possíveis iniciativas de gestão local.  

O surgimento de regiões e o aumento da porcentagem nas regiões que já 

apresentavam cobertura entre os anos de 2012 e 2013 reforçam a ideia de que a 
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implantação do programa de TANU pode ter ocorrido de forma gradativa, para melhor 

organização das ações necessárias. Entretanto, deve-se ter como meta a implementação 

da universalidade dessa triagem em um período de três anos (LEWIS et al; 2010). Em 

contrapartida, ainda existem regiões com baixa cobertura. O nível de organização dos 

serviços de saúde pode influenciar positiva ou negativamente no registro do 

procedimento de triagem no SIA-SUS, e a ausência de dados, como observado em 

algumas regiões, não significa que necessariamente nenhum exame foi realizado. 

Essa evolução da cobertura está de acordo com o estudo de Silva et al (2014), 

que observou, entre 2004 e 2011, um aumento expressivo dos exames de emissões 

otoacústicas (EOA) para triagem auditiva.  Quanto ao número de regiões com cobertura 

maior que 95%, o antes da Lei Federal 12.303, de 2 de agosto de 2010, não existia 

região com essa taxa e nos dados mais recentes passou a ter doze regiões.  Esses dados 

reforçam a importância das ações públicas sobre a triagem auditiva neonatal e o 

aumento da cobertura da triagem a nível nacional (CRUZ; FERRITE, 2014). Tais 

achados corroboram com o estudo de (CAVALCANTI et al, 2014), onde menos da 

metade dos programas de triagem do Brasil conseguiu atingir o índice de 95% de 

recém-nascidos triados.       

As boas taxas de cobertura da triagem auditiva neonatal concentrada na Região 

Sudeste coincidem com a centralização de todas as diferentes modalidades de serviço de 

saúde auditiva e isso é resultado do pioneirismo na implantação da Política Nacional de 

Atenção à Saúde Auditiva (Manzoni, Almeida; 2010). A oferta profissional também 

pode contribuir, pois essa Região apresenta o maior número de fonoaudiólogos no país 

(CFFa, 2015) .  

O fato de nove regiões terem valores maiores que 100% entre os anos de 2014 e 

2015 pode ser justificado pelo fato dessas regiões possuírem serviços de porte maior e 

triarem recém-nascidos de regiões vizinhas. Além disso, a ausência do código para 

reteste no SIA-SUS, o mesmo recém-nascido pode estar sendo contabilizado duas 

vezes, quando é submetido ao reteste, o que superestima o valor (FABRÍCIO, 2014) 

e/ou erro na alimentação do Sistema de Informações em Saúde (COELI, 2010). 

A região Sul concentra oito regiões Intermediárias de Articulação Urbana com 

taxas maiores que 95%. Esse dado corrobora com a literatura, que relata que a região 

Sul apresenta maior uniformidade nas taxas, com seus três estados entre as sete maiores 
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do país (CRUZ; FERRITE, 2014). Outro fator que colabora é a alta concentração dos 

serviços de Média e Alta Complexidade, importantes porque podem realizar a triagem e 

dão prosseguimento as etapas seguintes dos programas (BRASIL, 2012).  

No caso específico do estado do Rio Grande do Sul, duas regiões, Porto Alegre e 

Santa Maria, que estão entre as melhores taxas, tiveram leis municipais aprovadas em 

2004 que obrigavam a realização da triagem auditiva neonatal (TOCHETTO; VIEIRA, 

2006). A legislação pioneira pode ter proporcionado uma melhor estruturação dos 

serviços resultando nas melhores taxas. No caso da região de Porto Alegre, esse achado 

coincide com a literatura (CANABARRO et al, 2012).  As políticas locais do estado 

também corroboram com esses dados, pois no ano de 2006, foi criado o Programa 

Primeira Infância Melhor (PIM) que está presente em 267 municípios, esse programa 

possui ações sócio-educativas voltadas as famílias com crianças entre zero e seis anos e 

gestantes, que se encontram em situações de vulnerabilidade social. Esse Programa 

impactou positivamente na triagem auditiva do Rio Grande do Sul (FABRÍCIO, 2014). 

O Paraná foi o primeiro estado brasileiro a legislar especificamente sobre a TAN 

em 2001 (TOCHETTO; VIEIRA, 2006) e hoje apresenta duas regiões Curitiba e 

Paranaguá com as melhores taxas do Brasil. Em contrapartida, as regiões que 

encontram- se nos estados de São Paulo e Pernambuco também foram pioneiros na 

legislação, porém no último período estudado não obtiveram regiões com as melhores 

coberturas. Percebe-se que somente a existência da lei não é suficiente para que seu 

cumprimento se efetive. É necessário que sejam garantidos os instrumentos e recursos 

necessários para viabilizar a real implantação de um Programa de Triagem Auditiva 

Neonatal. 

As piores taxas estão centradas nas Regiões do Norte e Nordeste, são regiões 

que não aparecem como pioneiras na legislação da triagem (TOCHETTO; VIEIRA, 

2006) e fortalecem os achados da literatura, onde quase metades dos hospitais que não 

realizam a TAN se concentram nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte (NUNES, 

2013). Também são regiões mais extensas territorialmente e consequentemente podem 

possuir um acesso ao serviço difícil.  A própria unidade de análise é baseada no fluxo de 

bens e serviços (IBGE, 2008).  

Os poucos serviços de Média e Alta Complexidade nas Regiões Norte e Centro-

Oeste corroboram com esses achados, pois comprometem o prosseguimento dos 
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programas de TAN. Chama atenção as Regiões Norte e Centro-Oeste quanto a uma 

melhor oferta dos Centros de Reabilitação de Modalidade Auditiva, esse serviço é 

voltado para crianças com comprometimentos associados (auditivo, físico, mental e 

motora) e surgiu recentemente a partir do Plano Viver sem Limites (BRASIL, 2011), ao 

contrário das demais modalidades de serviço que são voltadas especificamente para 

audição e foram implantados com a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva 

(BRASIL, 2004).   

Fora do eixo Sul e Sudeste, duas regiões obtiverem boas taxas de cobertura, João 

Pessoa (94,50%) e Anápolis (120,40%). No caso de João Pessoa, o dado corrobora com 

o achado do estado da Paraíba, que está entre os melhores índices do Brasil (CRUZ; 

FERRITE, 2014). Esses dados reforçam a importância da unidade de análise estudada, 

visto que permitiu uma investigação mais minuciosa e fidedigna da cobertura da triagem 

no país. 

Essa desigualdade inter-regional na cobertura da TAN no país foi verificada na 

análise estatística espacial, onde foi encontrado um padrão de cluster não aleatório com 

um aglomerado Alto-Alto nas Regiões Sul e Sudeste e apenas as Regiões Intermediárias 

de Articulação Urbana do Rio Grande do Sul e uma área de regiões entre os estados do 

Paraná e São Paulo permaneceram significativos estatisticamente, com o cluster Alto-

Alto. Essa análise corrobora aponta uma diferença entre as regiões mais ricas e mais 

pobres do país e fortalece os achados da literatura, que apesar do crescimento 

significativo da assistência fonoaudiológica no SUS, há uma má distribuição no 

território brasileiro
 
(MIRANDA et al, 2015; CRUZ; FERRITE, 2014; CAVALCANTI 

et al, 2014).  

Esss conjuntura pode ser entendida a partir de uma reflexão sobre o processo 

histórico de construção das políticas de saúde no Brasil, que têm relação com a história 

político-social e econômica da sociedade brasileira e mostram-se relevantes para a 

compreensão do Sistema Único de Saúde na atualidade (ROSEMBERG, 2013).  

No período da Primeira República (1889-1939) o País foi governado por 

oligarquias dos estados mais ricos (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro). A 

cafeicultura, principal setor da economia, favoreceu a industrialização e a concentração 

do capital, que proporcionou o desenvolvimento de serviços de saúde na Região 

Sudeste. A colonização europeia um reforço para a agricultura e indústria, no que diz 

respeito à força de trabalho, aos capitais e às técnicas na Região Sul (ANDRADE et al 
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2013). Essas duas Regiões centralizaram o desenvolvimento político-econômico do 

Brasil ao longo do tempo e hoje seus estados apresentam os melhores indicadores 

socioeconômicos do País. 

  Constatamos que o Brasil não está cumprindo o indicador de universalidade do 

programa de TAN, pois a cobertura de janeiro de 2014 a junho de 2015 foi de 37,2%, 

muito abaixo do recomendado pelo COMUSA (2010). Apesar da publicação da Lei 

Federal sobre a obrigatoriedade da realização das EOE em maternidades e das 

recomendações do Ministério da Saúde para a sua realização. Esse dado não corrobora 

com os estudos internacionais, pois os serviços obtêm taxas entre 94,8 e 99,2% (Gilbey 

et al,2012; O’Connor et al, 2013). 

O uso dos Sistemas de Informação em Saúde permitiu realizar a análise da 

evolução da cobertura da triagem auditiva neonatal no Brasil, apesar de existir em 

muitos estudos sobre os programas de triagem auditiva, em algumas não trazem esse 

dado.  O uso dos sistemas permitiu analisar uma ampla cobertura populacional, teve 

baixo custo para a coleta das informações e a facilidade para o seguimento longitudinal, 

porém como já foi dito, a falta da padronização na coleta dos dados pode levar ao o sub-

registro ou a valores superestimados (COELI, 2010).  

Sabemos que a implantação de um programa de TAN requer um investimento 

inicial e de manutenção, com o equipamento, o profissional, a ambiência e a 

necessidade de uma rede para encaminhamentos (BRASIL, 2012). Alguns dos motivos 

de hospitais que não realizam a TAN foram falta de local para encaminhamento no caso 

de falha, falta de conhecimento no assunto, baixo índice de nascimentos (NUNES, 

2013). O uso das Regiões Intermediárias de Articulação Urbana permitiu uma análise 

mais fidedigna, pois podem existir municípios que não justifiquem a implantação de um 

programa, bem como ao contrário, regiões que deveriam ofertar uma maior quantidade 

de serviços.  

Não há estudo epidemiológico sobre a perda auditiva neonatal no Brasil, por 

isso, atenção e esforços devem ser voltados para o desenvolvimento de um banco de 

dados nacional que contemple todos os aspectos do tratamento da criança de risco para 

perda auditiva, incluindo a triagem, diagnóstico e intervenção. Visto que a importação 

de modelos e dados de outros países não atende as particularidades da nossa população 

e do nosso sistema de saúde.  Através de um banco de dados nacional será possível 
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realizar um levantamento da prevalência e a incidência da perda auditiva infantil no País 

e consequentemente, promover a vigilância epidemiológica e melhoria na qualidade da 

rede de atenção a saúde. 

No País, poucos estudos foram desenvolvidos para avaliar a cobertura e 

organização dos serviços de saúde por meio de uma análise quantitativa de 

procedimentos tendo como fonte de dados os sistemas de informação em saúde. Esse 

estudo se diferencia dos demais pelo uso da análise espacial estatística e da unidade de 

análise.  Porém, visualizamos a necessidade de novas pesquisas para identificar 

possíveis entraves na implantação e aspectos facilitadores dos programas que irão 

contribuir para a melhoria da assistência à saúde auditiva neonatal. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O Brasil apresenta uma evolução positiva na cobertura da triagem auditiva 

neonatal no período de janeiro de 2008 a junho de 2015, tendo como cobertura final 

37,2%. Observamos uma distribuição espacial desigual nas Regiões Intermediárias de 

Articulação Urbana, com as melhores coberturas concentradas nas Regiões Sul e 

Sudeste e consequentemente identificamos regiões que precisam de mais esforços 

públicos para implantação dos programas de TAN, que são as Regiões do Norte e 

Nordeste.  

A distribuição desigual da cobertura pode ser explicada pelas leis e políticas e 

pela disposição das diferentes modalidades de serviço de saúde auditiva, como é o caso 

das Regiões Intermediárias de Articulação Urbana da Região Sul, que conseguiram 

atingir a universalidade através de legislações e de uma rede de assistência à saúde bem 

articulada.  

Por fim, sugere-se a criação do código do reteste da TAN pelo Ministério da 

Saúde no SIA-SUS, a fim de que as análises sejam mais fidedignas. As limitações do 

uso dos sistemas não inviabilizaram o estudo nem reduziram sua importância, pois 

foram consideradas na compreensão dos resultados.  
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