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RESUMO 
 

 

 

A triagem neonatal é realizada para a prevenção de possíveis agravos à saúde do bebê, 

favorecendo tratamentos precoces que diminuirão ou eliminarão fatores que possam 

prejudicar o seu desenvolvimento típico. Entre as cinco triagens atualmente empregadas, os 

testes da orelhinha e da linguinha são executados pelo fonoaudiólogo. Apesar de 

assegurados por lei, sua cobertura ainda é inferior à recomendada em território nacional e o 

fluxo para a otimização de recursos e o acompanhamento das condições de saúde do bebê 

nem sempre está estabelecido. No âmbito da saúde pública, as falhas de cobertura e de 

gestão da informação das triagens neonatais geram impactos negativos permanentes para 

toda a população, com consequências para as esferas econômica e de desenvolvimento do 

país. Considerou-se, pois, importante descrever e analisar a implementação de mudanças no 

processo de trabalho fonoaudiológico no setor de Triagem Neonatal Fonoaudiológica de 

uma maternidade da Rede Ebserh, objetivo principal deste trabalho. Por meio de uma 

pesquisa do tipo analítica, descritiva e de abordagem quanti-qualitativa que foi organizada 

em três fases: a análise da literatura por meio de revisão integrativa, simultaneamente à 

organização dos dados obtidos com a implementação de inovações no fluxo de trabalho 

fonoaudiológico na triagem neonatal; a criação de um software para a informatização de 

todo o processo de triagem fonoaudiológica na referida maternidade, e, na terceira etapa, a 

realização de um survey para conhecer a realidade da triagem fonoaudiológica neonatal na 

Rede Ebserh. Foram obtidos como resultados quatro produtos apresentados à comunidade 

científica (2 artigos e 1 capítulo de livro), bem como ao Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial, para o registro do software denominado HERA. Conclui-se que os produtos 

apresentados contribuíram para o estabelecimento da inovação implementada na 

maternidade em questão, bem como apresentam potencial para promover melhorias aos 

serviços de triagem fonoaudiológica neonatal.   

 

 

 

Palavras-chave: Triagem Neonatal, Fonoaudiologia, Inovação, Avaliação de Processos, 

Fluxo de Trabalho. 
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ABSTRACT 
 

 

Neonatal screening is performed to prevent possible health problems in the baby, favoring 

early treatments that will reduce or eliminate factors that may impair their typical 

development. Among the five screenings currently used, the ear and tongue tests are 

performed by the audiologist or the speech pathologist. Although guaranteed by law, its 

coverage is still lower than that recommended in Brazil and the flow for optimizing 

resources and monitoring of the baby's health conditions is not always established. In the 

context of public health, coverage failures and information management of neonatal 

screenings generate permanent negative impacts for the entire population, with 

consequences for the economic and development spheres of the country. It was therefore 

considered important to describe and analyze the implementation of changes in the speech-

language pathology workflow in the neonatal speech-language pathology sector of an 

Ebserh network, the main objective of this study. By means of an analytical, descriptive 

and quantitative-qualitative research that was organized in three phases, namely: the 

analysis of the literature through an integrative review, simultaneously to the organization 

of the data obtained with the implementation of innovations in the workflow of speech-

language pathology in neonatal screening; the creation of a software for the 

computerization of the whole process of speech-language pathology screening in this 

maternity, and in the third stage, a survey was conducted to know the reality of neonatal 

speech-language pathology screening in the Ebserh network, were obtained as results four 

products presented to the scientific community (2 articles and 1 book chapter), as well as to 

the National Institute of Industrial Property, for the registration of software called HERA. It 

is concluded that the products presented contributed to the establishment of the innovation 

implemented in the maternity in question, as well have the potential to promote 

improvements in neonatal speech-language screening services. 

 

 

Keywords: Neonatal Screening, Language and Hearing Sciences, Innovation, Process 

Assessment (Health Care), Workflow.  
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

A inovação em saúde pública se caracteriza como uma nova forma de atuar no processo 

de trabalho relativo à promoção da saúde e à prevenção de doenças (MAGALHÃES, 2015), com 

mudanças que geram impacto positivo e valor percebidos pelo usuário, cliente ou beneficiário de 

um serviço ou produto.  

Ações inovadoras tem destaque no contexto organizacional devido a sua capacidade de 

encontrar as melhores formas de fazer as coisas, mesmo com recursos limitados (NODARI et al 

2015). Para tal é preciso que a resolução de problemas tenha por base a análise da realidade e 

exploração criativa do futuro. (RIVERA e ARTMANN, 2016, WINSTON-GERSON e ROUSH, 

2016). 

A aplicação de inovação na Triagem Neonatal Fonoaudiológica (Testes da Orelhinha e 

Linguinha) é necessária, todavia se revela incipiente. A mudança desta realidade, ampliando 

ações inovadoras, pode contribuir positivamente nos índices de cobertura nacionais ainda 

bastante insuficientes frente ao recomendado. (PASCHOAL, et al., 2017; DIAS, et al., 2017)  

Os testes da Orelhinha e Linguinha são obrigatórios por Leis Federais (Lei 12.303 e Lei 

13.002, respectivamente). O primeiro representa o processo inicial de avaliação da audição 

infantil e permite a detecção precoce de possíveis alterações auditivas, abrangendo todos os 

neonatos, inclusive aqueles que não possuem indicadores de risco para a deficiência auditiva 

(JCIH, 2007). O segundo tem por finalidade detectar a presença de alterações no frênulo lingual e 

o grau de limitação dos movimentos da língua, analisando a necessidade de realizar a frenotomia, 

com vistas ao não comprometimento das funções de sugar, mastigar, engolir e falar. 

(MARTINELLI, 2016)  

Ambos exames são realizados no ambulatório de Fonoaudiologia – Triagem Neonatal da 

Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC e o fluxo de trabalho para realização dos mesmos 

passou por um processo de inovação (mudança no momento, local e controle dos testes) no 

segundo semestre de 2014. A descrição de seu impacto positivo, bem como a criação de um 

software para a informatização do processo de triagem fonoaudiológica neonatal, se tornaram o 

objeto deste Relatório de Produtos no Mestrado Profissional em Gestão e Inovação em Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 
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2. HISTÓRICO 

 

  

Este projeto surgiu a partir da implementação de um novo modelo de trabalho adotado no 

Setor de Triagem Neonatal Fonoaudiológica da Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, atualmente sob gestão da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh.  

No setor são realizados os testes da Orelhinha e da Linguinha, que além de previstos em 

Leis Federais (Lei 12.303 e 13.002, respectivamente) são fundamentais para a prevenção de 

agravos que comprometem a saúde e a qualidade de vida do neonato e de sua família. (BRASIL, 

2010; BRASIL, 2014).  

A motivação para a adoção de inovação ocorreu quando no segundo semestre de 2014, 

devido uma parceria com o curso de Fonoaudiologia da UFRN, foi detectado que o índice de 

reteste na Triagem Auditiva Neonatal – TAN estava superior ao preconizado pelo Comitê 

Internacional sobre Audição Infantil (JCIH, 2013; COMUSA, 2010).  

A observação feita por uma docente do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade 

quanto ao índice de Reteste da TAN buscou eliminar a discrepância entre a teoria e a realidade do 

momento, já que a maternidade escola era cenário de prática dos alunos e muitos trabalhos de 

conclusão de curso nesta temática estavam sendo desenvolvidos no período. (SILVA, A.P., 2016; 

LEAL, A.S., 2016; CAMPELO, A.P.D.S, 2015; FREITAS, B.F., 2015; BORGES, M.F., 2015; 

NASCIMENTO, W.R.O., 2015).  

Na busca por soluções para este problema foi feita uma análise situacional do serviço, a 

partir da qual foram observadas outras discrepâncias, tais como: baixa cobertura; dificuldade em 

monitorar os achados; ausência de indicadores; perda de tempo no trajeto entre enfermarias e 

comprometimento no faturamento.  Neste momento, com base em na pergunta norteadora: 

“Como otimizar o serviço de triagem fonoaudiológica com os recursos que já dispomos?” foi 

implantada e posteriormente descrita a inovação no fluxo de trabalho, contando com o estudo da 

literatura e com o desenvolvimento de um software para a informatização de todo o processo de 

triagem neonatal fonoaudiológica, além de uma análise da realidade da triagem neonatal 

fonoaudiológica na rede Ebserh, cujos resultados serão apresentados na forma dos produtos 

gerados por esta pesquisa, na seção Resultados.  
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Trata-se de um estudo analítico e descritivo, com abordagem quanti-qualitativa, dividido 

em 03 (três) fases, mencionadas a seguir, em correspondência aos seus produtos, apresentados na 

seção resultados:  

 

FASE  1 – A fase 1 desta pesquisa compreendeu a análise situacional da triagem 

fonoaudiológica neonatal, contando com a revisão da literatura, a elaboração da pergunta 

norteadora do estudo, a organização do novo fluxo de trabalho (etapas e procedimentos) e a 

posterior análise da implementação durante três meses. A fase 1 deste trabalho corresponde, pois, 

ao produto 2, o artigo científico intitulado: “Análise da implementação de inovação no fluxo 

da triagem neonatal fonoaudiológica”, publicado na Revista Brasileira de Inovação 

Tecnológica em Saúde – RBITS, ISSN: 2236-1103, Volume. 8, número 2, pp. 26-39, 2018.  

Além deste produto, para a análise da literatura sobre a incorporação da inovação 

tecnológica em saúde à triagem neonatal fonoaudiológica foi realizada uma pesquisa de revisão 

integrativa da literatura, descrita como produto de número um deste trabalho de mestrado, um 

capítulo de livro intitulado: “Inovação tecnológica e a triagem neonatal fonoaudiológica”, pp. 

239-261, publicado em: Neto et al. Gestão e inovação em Saúde: o que estamos fazendo na 

Ebserh. Natal: SEDIS-UFRN, 2018, correspondente ao produto 1.   

 

 FASE 2 – A fase 2 compreendeu a informatização do processo de trabalho no ambulatório 

de triagem neonatal fonoaudiológica da MEJC. 

Com o intuito de otimizar o fluxo de trabalho e informatizar todo o processo, foi então 

estabelecida uma parceria com a Escola de Programação do Laboratório de Inovação Tecnológica 

em Saúde da UFRN – LAIS, por meio da qual foi desenvolvido o sistema HERA – software que 

permite de modo mais objetivo e célere o agendamento e armazenamento de dados, favorecendo 

a análise de indicadores no que concerne à qualidade do serviço prestado para a população 

neonatal. 

Foram selecionados os requisitos para a programação do sistema a partir das necessidades 

observadas durante a implementação no fluxo de trabalho da triagem fonoaudiológica neonatal e 

em conformidade com as regulamentações do Ministério da Saúde para os testes da orelhinha e 

da linguinha. (BRASIL, 2012, BRASIL, 2016).  
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Em reuniões com a equipe da Escola de Programação do LAIS, foi então delineado o 

sistema HERA (relevância de dados pessoais, resultados dos exames, indicadores, estatísticas e 

funcionalidades), que no momento, encontra-se em fase de teste no referido setor. O intuito é 

difundi-lo, posteriormente, para as demais unidades hospitalares Ebserh.   

 

FASE 3 - Esta fase se caracteriza pelo levantamento da realidade da Triagem neonatal 

Fonoaudiológica nos hospitais/maternidades da Rede Ebserh. 

A partir das dificuldades encontradas no setor e do impacto positivo da inovação no 

serviço de Triagem Neonatal Fonoaudiológica da MEJC, procurou-se obter informações de 

fluxos e práticas desta triagem em outras unidades hospitalares da Rede Ebserh. Para tanto foi 

encaminhado para todos os hospitais da Rede um survey eletrônico. (Apêndice) 

Tal questionário fazia um levantamento sobre como é feito o processo de triagem (testes 

da Orelhinha e Linguinha). O envio deste foi aprovado pelo CEP do Hospital Universitário 

Onofre Lopes – HUOL sob número de parecer: 2.484.409. (Anexo) 

As respostas permitiram a produção de um artigo, sobre o perfil da triagem neonatal 

fonoaudiológica na Rede Ebserh, apresentado como produto 4, o qual será encaminhado para a 

Revista CEFAC, ISSN: 1982-0216. 
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4. RESULTADOS 

 A partir dos resultados encontrados na literatura, da análise da implementação do novo 

fluxo de trabalho fonoaudiológico na MEJC, da parceria com a Escola de Programação do LAIS 

para o desenvolvimento do Sistema HERA e das respostas advindas do survey eletrônico aplicado 

com os fonoaudiólogos da Rede Ebserh foram então gerados os seguintes produtos de mestrado 

profissional: 

1. Capítulo de livro  

O capítulo intitulado “Inovação Tecnológica e a Triagem Neonatal Fonoaudiológica” é 

resultado de um estudo descritivo, composto por tratamento quantitativo e qualitativo, baseado na 

busca de evidências por meio da revisão integrativa da literatura dos últimos cinco anos. 

Procurou-se conhecer o papel atual da inovação tecnológica em saúde na triagem neonatal 

fonoaudiológica, o qual foi publicado em: Neto et al. Gestão e inovação em Saúde: o que estamos 

fazendo na Ebserh. ISBN 978-85-7064-041-3; SEDIS-UFRN; pp. 239-263. 2018. 

2.  Artigo científico 

O artigo intitulado “Análise da Implementação de Inovação no Fluxo da Triagem 

Neonatal Fonoaudiológica”, cujo objetivo foi descrever a implementação das inovações no 

processo de trabalho fonoaudiológico no ambulatório de fonoaudiologia/triagem neonatal de uma 

maternidade da Rede Ebserh, publicado na Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde 

– RBTIS, ISSN: 2236-1103, Volume. 8, número 2, pp. 26-39, 2018.  

3. Software HERA 

Desenvolvido em parceria com a Escola de programação do laboratório de inovação 

tecnológica da UFRN – LAIS, o software permite realizar o cadastro de pacientes e responsáveis, 

agendamento das triagens fonoaudiológicas; além de disponibilizar as funções “lembrete de 

agendamento” automatizado via telefone e videoconferência. Através deste sistema será possível 

analisar com mais fidedignidade os indicadores de qualidade propostos pelo serviço. 

4. Artigo científico 

O artigo intitulado “Perfil da Triagem Neonatal Fonoaudiológica na Rede Ebserh”, teve 

por objetivo traçar o perfil da triagem fonoaudiológica, retratando os fluxos de trabalho na 

realização dos testes de orelhinha e da linguinha e analisando suas principais dificuldades e 

avanços. Tal artigo será encaminhado para a revista CEFAC, ISSN:1982-0216.  

Cada um dos produtos será apresentado na íntegra, com exceção do produto 4,  a seguir.  
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PRODUTO 1 – Capítulo de livro em: Neto et al. Gestão e inovação em Saúde: o que estamos 

fazendo na Ebserh. ISBN 978-85-7064-041-3; SEDIS-UFRN; pp. 239-263. 2018.  

 

INOVAÇÃO TECNÓLOGICA E A TRIAGEM NEONATAL FONOAUDIOLÓGICA 

 

Luiza Aline Costa Monteiro
1
 

Joseli Soares Brazorotto
2
 

 

RESUMO 

 

A triagem neonatal detecta precocemente alterações na saúde do recém-nascido a fim de 

minimizar ou eliminar as consequências do problema investigado. O fonoaudiólogo realiza duas 

das cinco triagens recomendadas no Brasil – Teste da Orelhinha e Teste da Linguinha. Tais 

procedimentos detectam a possibilidade de perda auditiva e de anquiloglossia, respectivamente. 

A introdução da inovação e da tecnologia propriamente dita nos processos de trabalho pode 

promover maior celeridade e resolubilidade às triagens, impactando positivamente na qualidade 

dos serviços ofertados à população. Assim, objetiva-se investigar qual o emprego atual da 

inovação tecnológica na triagem neonatal fonoaudiológica. A metodologia utilizada consiste em 

estudo descritivo, composto por tratamento quantitativo e qualitativo, baseado na busca de 

evidências por meio da revisão integrativa. A partir da pergunta: “Qual o papel atual da 

inovação tecnológica em saúde na triagem neonatal fonoaudiológica?” foi realizada a busca 

bibliográfica na literatura científica dos últimos cinco anos. No que se refere a resultados e 

conclusão, foram encontrados 132 estudos, dos quais 11 foram selecionados para análise. Destes, 

09 trabalhos eram relacionados à triagem auditiva e 02 ao teste da linguinha. Nenhum estudo 

englobou o uso da inovação tecnológica em todas as fases da realização da triagem. Ainda assim, 

em todos os artigos selecionados para análise há referência do impacto positivo da tecnologia 

para a triagem, sendo preciso, portanto, ampliar as pesquisas sobre o uso da tecnologia nos 

processos de triagem, bem como inserir a inovação no cotidiano da triagem fonoaudiológica 

neonatal. 

 

 

Palavras-chave: triagem neonatal; tecnologia; inovação; fonoaudiologia.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Manual de Normas Técnicas e Rotinas Operacionais do Programa 

Nacional de Triagem Neonatal (BRASIL, 2002), o termo triagem significa a seleção ou mesmo a 

detecção – através de testes aplicados numa população – de um grupo de indivíduos com 

probabilidade elevada de apresentarem determinadas patologias. A triagem neonatal é a aplicação 

dessa metodologia de rastreamento na população entre 0 e 30 dias de vida. 

Assim, exames neonatais são realizados no recém-nascido como forma de avaliação geral 

de saúde e para o diagnóstico precoce de doenças, permitindo o tratamento precoce, de forma a 

diminuir ou eliminar possíveis fatores que possam prejudicar o desenvolvimento típico da criança 

(MEDEIROS et al., 2016). 

Entre os exames mais comuns estão os seguintes testes: orelhinha, olhinho, pezinho, 

coraçãozinho e linguinha, em que são avaliadas as condições auditiva, visual, sanguínea, de 

saturação de oxigênio e de movimentação da língua, respectivamente. Destes cinco, os testes da 

orelhinha e da linguinha são realizados pelo fonoaudiólogo. 

Destaca-se que a triagem neonatal conta com etapas para sua execução: 1)  identificação 

dos recém-nascidos elegíveis para a realização dos exames (verificação das condições de saúde 

do bebê, momento em que a triagem deverá ser feita); 2) seleção dos exames ou procedimentos, 

bem como delineamento de seus critérios de passa ou falha na triagem, em especial para a 

triagem auditiva; 3) execução do teste propriamente dito e registro do resultado (feito em banco 

de dados interno e/ou registro em prontuário e caderneta da criança); 4) comunicação do 

resultado com orientação pertinente ao familiar do recém-nascido.  

 

1.1 Teste da Orelhinha 

Atualmente, a deficiência auditiva é considerada um problema de saúde pública, não 

apenas em virtude de sua significativa prevalência, mas, sobretudo, pelas múltiplas 

consequências que pode acarretar ao desenvolvimento humano nos aspectos linguísticos, 

educacionais, emocionais, culturais e sociais (LIMA et al., 2015).  
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 A incapacidade de detectar e perceber os sons, em qualquer grau, prejudica o processo de 

aquisição da fala e o desenvolvimento da linguagem, tão necessários na integração dos indivíduos 

numa sociedade cuja forma de comunicação é predominantemente oral. 

Segundo dados de diferentes estudos epidemiológicos, a prevalência da deficiência 

auditiva varia de um a seis neonatos para cada mil nascidos vivos no Brasil, e de um a quatro 

para cada cem recém-nascidos provenientes de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (BRASIL, 

2012). 

Em contexto global, cerca de 360 milhões de pessoas (aproximadamente 5% da população 

mundial) vivem com deficiência auditiva incapacitante, sendo quase 32 milhões delas crianças 

(WHO, 2015). Estima-se que mais de 60% dessas perdas auditivas possam ser evitadas através de 

medidas preventivas (OMS, 2016). 

A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) constitui-se como um processo inicial de avaliação 

da audição infantil que permite a detecção precoce de possíveis alterações auditivas, abrangendo 

todos os neonatos, inclusive aqueles que não possuem indicadores de risco para a deficiência 

auditiva (JCIH, 2007). 

A importância da realização da TAN é reconhecida mundialmente (JCIH 2013), bem 

como é reconhecida nacionalmente pelo Governo Federal pela necessidade de intervenção 

precoce e por ser estratégia fundamental no planejamento de condutas clínicas e intervenções 

mais eficazes. Nesse cenário, o Teste da Orelhinha é assegurado pela Lei Federal 12.303/2010. 

Ademais, o Ministério dos Direitos Humanos, através do Observatório do Viver Sem 

Limites, prevê a revisão do marco normativo da Política Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), 

integrando a Triagem Auditiva Neonatal (Teste da Orelhinha) à PNTN. Nesse sentido, para a 

realização da TAN, hospitais e maternidades estão sendo equipados, assim como foram 

elaboradas e instituídas diretrizes de atenção para a triagem auditiva neonatal na Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência.  

Além disso, está prevista a reestruturação do atual sistema de busca e acompanhamento 

das crianças diagnosticadas com deficiência, bem como seu encaminhamento a serviços que 

possam promover o tratamento necessário em cada caso.  

Nesse cenário positivo, a busca por inovações em processos e produtos que possam 

oferecer agilidade e maior resolutividade, impactando na cobertura da TAN, bem como no 
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gerenciamento dos casos identificados, faz-se importante e necessária, dado o impacto da 

deficiência auditiva para a sociedade.  

 

1.2 Teste da Linguinha 

O Teste da Linguinha foi desenvolvido no Brasil (MARTINELLI et al., 2012) e consiste 

na aplicação de um protocolo de avaliação do frênulo lingual com a finalidade de detectar a 

presença de alterações neste e o grau de limitação dos movimentos da língua. Essa triagem irá 

determinar se a criança deverá ou não ser submetida à cirurgia de frenotomia, com vistas ao não 

comprometimento das funções de sugar, mastigar, engolir e falar (MARTINELLI, 2013). 

A anquiloglossia, conhecida popularmente como “língua presa”, tem uma prevalência de 

1,9% a 4,8% (GLYNN et al., 2012) e seu impacto para a saúde infantil e, posteriormente, para a 

vida adulta, levou à obrigatoriedade da realização do teste, sendo ele assegurado pela Lei nº 

13.002/2014. 

Assim como a triagem auditiva, o Teste da Linguinha tem influência na saúde e no 

desenvolvimento infantil, sendo outro procedimento que pode ter maior cobertura e 

resolubilidade com a contribuição da inovação tecnológica.    

Dados, portanto, os benefícios inquestionáveis desses procedimentos para a saúde da 

população infantil, questiona-se: qual o papel atual da inovação tecnológica em saúde na triagem 

neonatal fonoaudiológica? 

Em ambas as triagens existem procedimentos de registro de resultados ainda realizados 

manualmente e a notificação às famílias é ainda ofertada verbalmente e por meio de breve 

anotação na caderneta de saúde da criança. Ademais, a comunicação entre os serviços que 

realizam a triagem (maternidades, em geral) e os serviços de diagnóstico ainda carece de 

organização e regulação.  

Para uma cobertura aceitável da triagem neonatal fonoaudiológica, bem como para o 

precoce diagnóstico dos bebês que falharam nestas triagens, faz-se necessária a pesquisa 

científica com a implementação da inovação tecnológica em todas as etapas desse processo. 

Dessa forma, a adoção de novos produtos, processos e formas organizacionais, ofertando 

o novo aos usuários (NODARI et al., 2015), deve ser uma constante busca nesta área. Vale 

ressaltar que o trabalho interdisciplinar é condição essencial para que haja a inovação.  
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O objetivo deste capítulo é descrever os resultados da pesquisa realizada para investigar 

qual o emprego atual da inovação tecnológica na triagem neonatal fonoaudiológica. 

 

2 MÉTODOS 

 

O presente trabalho teve como questão norteadora: qual o emprego atual da inovação 

tecnológica na triagem neonatal fonoaudiológica? Trata-se de um estudo descritivo, composto 

por tratamento quantitativo e qualitativo, baseado na busca de evidências por meio da revisão 

integrativa.  

Os dados correspondem aos estudos realizados sobre o emprego atual da inovação 

tecnológica na triagem neonatal fonoaudiológica. Para a obtenção de tais estudos, o seguinte 

procedimento foi realizado:  

1
o
) Busca nas bases de dados selecionadas: Scopus, LILACS, PubMed, Portal de 

Periódicos CAPES e bancos de teses e dissertações da USP, UNIFESP e UNICAMP. 

2
o
) Seleção dos estudos pertinentes para a análise. Foram considerados para a revisão 

integrativa somente os artigos atendendo aos seguintes critérios de inclusão: 

 artigos que fizessem referência à triagem neonatal fonoaudiológica; 

 publicados no período de janeiro de 2013 a outubro de 2017; 

 artigos que reportassem sobre o uso de tecnologia em uma das duas triagens 

neonatais, a saber, Teste da Orelhinha e Teste da Linguinha; 

 escritos em língua portuguesa ou inglesa; 

 revisados por pares. 

Foram considerados como critérios de exclusão: 

 trabalhos com acesso restrito e que não cumprissem todos os critérios de inclusão 

acima referidos; 

 estudos repetidos.  

Ao todo, 132 artigos foram encontrados em todas as bases de dados. Em uma pré-seleção, 

baseada na leitura do título de todas as referências localizadas, 115 estudos foram excluídos. A 

partir desta etapa, 17 estudos foram lidos (resumos e metodologias). Ao final, 11 artigos foram 

selecionados para revisão integrativa e leitura na íntegra (Fluxograma 1). Foi realizada a leitura 

de todos esses artigos selecionados com vistas a uma posterior análise e discussão. 
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Figura 1 – Fluxograma: Etapas da revisão integrativa sobre a aplicação da inovação tecnológica 

na triagem neonatal fonoaudiológica. 
 

Fonte: próprio autor. Natal, 2018.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A descrição dos resultados de acordo com cada chave de busca em cada base de dados 

está apresentada na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Resultado da busca nas bases de dados com os descritores selecionados. 

Descritores Base de Dados 

 Scopus Lilacs PubMEd Periódicos 

CAPES 

Teses e 

Dissertações 

 E S E S E S E S E S 

Newborn hearing 

screening X technology 

37 5 5 0 45 3*** 1 0 1 1 

Neonatal hearing 

screening X technology 

15 3* 3 3** 0 0 0 0 0 0 

Neonatal tongue 

screening x technology 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Newborn tongue 

screening x technology 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Triagem auditiva neonatal 

X Tecnologia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teste da Orelhinha X 

tecnologia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teste da Linguinha X 

tecnologia 

0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 

Artificial neural networks 

X neonatal care 

7 0 0 0 6 0 2 0 0 0 

Assistência neonatal X 

redes neurais artificiais 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Legenda: E= encontrado; S= selecionado; *apresenta três estudos repetidos já encontrados no descritor “newborn 

hearing screening”; ** apresenta dois estudos já encontrados em outra base de dados; *** apresenta um estudo já 

encontrado em outra base de dados. 

 

Fonte: Próprio autor. Natal, 2018.  

 

Dos 11 estudos selecionados, 07 foram realizados no Brasil, 01 na África do Sul, 01 em 

Cuba, 01 no Sri Lanka e 01 na Alemanha. 
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Autor (ano) Objetivo (s) Métodos Resultados e Conclusão 

Medeiros et 

al. (2016) 

Desenvolver um aplicativo (tablets e 

smartphones) para apoiar a decisão no 

Teste da Linguinha. 

Desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão na realização e no 

acompanhamento do Teste da Linguinha utilizando redes neurais artificiais 

e redes bayesianas. 

Há a possibilidade de melhoria no 

atendimento dos recém-nascidos, que pode ser 

propiciada pelo uso do sistema. 

Martinelli et 

al. (2017) 

Desenvolver um website sobre o “Teste 

da Linguinha”. 

O desenvolvimento desse estudo consistiu de 3 etapas: conceituação, 

desenvolvimento e implementação do site. 

O website “Teste da Linguinha” foi finalizado 

e pode ser acessado pelo endereço eletrônico: 

www.testedalinguinha.com. 

Matulat et al. 

(2017) 

Investigar a velocidade, confiabilidade e 

frequência de uso de uma solução de 

modem de rádio para dispositivos de 

triagem auditiva neonatal, comparando-o 

com uma solução analógica 

convencional. 

Conexões de rádio modem foram comparadas com transmissões 

convencionais de modem analógico de Natus Echo-Screen dispositivos 

para duração, taxa de transmissão, número de conexões perdidas e 

frequência de uso. 

O uso da tecnologia de comunicação móvel 

para a triagem auditiva oferece melhorias na 

duração média da sessão, taxa de transmissão 

e confiabilidade da conexão se comparado às 

soluções analógicas. 

Barros et al. 

(2013) 

Desenvolver um módulo para realizar 

testes de triagem e análise gráfica de 

emissões otoacústicas, chamado 

OtoLeitor, proporcionando ao 

audiologista uma melhora na capacidade 

de adquirir dados da triagem auditiva, 

juntamente com as vantagens que os 

dispositivos móveis podem fornecer. 

O aplicativo foi desenvolvido com base na arquitetura cliente-servidor. O 

componente do servidor é caracterizado como um centro de relatório de 

emissões otoacústicas, responsável por receber, processar e responder aos 

pedidos enviados pelo cliente. O cliente pode ser uma ferramenta web para 

gerenciamento de informações médicas, bem como o OtoLeitor para 

aquisição de dados. 

OtoLeitor auxilia o audiologista a procurar 

possíveis fatores de risco e parceiros de dados 

econômicos que possam influenciar, direta ou 

indiretamente, a perda auditiva do recém-

nascido. 

 

Leite et al. 

(2013) 

Criar uma bateria de testes de triagem 

auditiva que pode ser realizada de forma 

eficiente através de um telefone celular. 

O software usa a tecnologia sana e os dados são transmitidos de forma 

segura de forma sem fio a um banco de dados médico centralizado para 

validação por um audiologista treinado e armazenamento em um banco de 

dados de registros médicos 

Esta tecnologia móvel permite a implantação 

generalizada de exames auditivos em todo o 

país, tanto em comunidades rurais como 

urbanas. 

Sena et al. 

(2013) 

Comparar o tempo de dois 

procedimentos de Potencial Evocado 

Auditivo de Tronco Encefálico 

Automático (PEATE-A) utilizando taxa 

de repetição e modo de detecção 

diferentes. 

Realizada a triagem auditiva com Potencial Evocado Auditivo de Tronco 

Encefálico Automático (PEATE-A) em 30 neonatos, com média de idade 

de 21 dias. Cada neonato foi submetido a dois procedimentos de triagem 

auditiva com diferentes equipamentos de PEATE-A (Procedimento 1 e 

Procedimento 2). O Procedimento 1 utilizou taxa de repetição de 53 Hz e 

teste estatístico para detecção da resposta denominado one-sample test. Já 

o Procedimento 2 utilizou taxa de repetição de 90 Hz e teste estatístico 

para detecção da resposta denominado q-sample test. 

O q-sample test e a taxa de repetição em torno 

de 90 Hz nos equipamentos de PEATE-A 

detectaram a resposta de maneira mais rápida. 

Weerathung

e et al. 

(2016) 

Apresentar um novo algoritmo para 

automatizar a triagem auditiva objetiva 

usando a resposta auditiva do tronco 

encefálico. 

O estímulo de chirp, a decomposição do modo empírico e a detecção de 

curvatura alta rigorosamente verificados por simulações no MATLAB® 

para dados coletados pelo ADInstruments® PowerLab. 

Os resultados fornecem uma metodologia 

superior para rastreio de audição de recém-

nascidos, robusto e preciso em comparação 

com o procedimento de padrão ouro existente. 

Sena-

Yoshinaga et 

al. (2014) 

Analisar os resultados da triagem 

auditiva neonatal com potencial evocado 

auditivo de tronco encefálico automático, 

com diferentes tecnologias, estudando a 

Foram avaliados 200 neonatos, por meio do potencial evocado auditivo de 

tronco encefálico automático utilizando o método de detecção no domínio 

da frequência e taxa de repetição do estímulo a 93 Hz. Todos os neonatos 

foram submetidos ao potencial evocado auditivo de tronco encefálico 

O potencial evocado auditivo de tronco 

encefálico automático com diferentes 

tecnologias apresenta alta sensibilidade e 

especificidade, com tempo consideravelmente 



 

22 

 

 

sensibilidade, a especificidade e o tempo 

de exame. 

como padrão ouro para garantir os resultados encontrados. curto para a determinação da presença ou 

ausência de resposta. O estado de consciência 

do neonato influencia no tempo de detecção 

da resposta auditiva. 

Dyk (2015) Avaliar o resultado da triagem auditiva 

nas primeiras 48 h usando um dispositivo 

automatizado de resposta auditiva com 

tronco encefálico 

Triagem auditiva realizada em 150 recém-nascidos saudáveis (300 

ouvidos) com técnicas de emissões otoacústicas e potencial auditivo de 

tronco encefálico antes da alta hospitalar. O mesmo audiologista realizou 

todos os exames 

A triagem hospitalar com tecnologia de 

resposta auditiva do tronco encefálico é 

significativamente mais eficaz do que as 

EOAT. 

Mijares et al. 

(2015) 

Avaliar a eficiência diagnóstica de um 

teste de triagem automatizado baseado 

na gravação de potenciais evocados 

auditivos no estado estável obtidos por 

estimulação simultânea da via aérea e via 

óssea. 

80 bebês submetidos ao teste de triagem, sendo posteriormente citados 

para o estudo de confirmação, cujo resultado foi considerado como um 

verdadeiro critério do estado audiológico do bebê. 

Este teste de triagem automatizado baseado na 

gravação de potenciais evocados auditivos no 

estado estável permitiu discriminar distúrbios 

condutores transientes e neurossensores, 

reduzindo, assim, os falsos positivos e 

aumentando a eficiência diagnóstica dessa 

metodologia. 

Chaves, et 

al. (2015) 

Verificar os aspectos de qualidade 

técnica e o conteúdo dos websites sobre 

triagem auditiva neonatal na Língua 

Portuguesa. 

18 fonoaudiólogos, convidados de acordo com critérios de inclusão, 

selecionaram os descritores para a pesquisa dos websites por meio da 

Técnica Delphi. Posteriormente, foram inseridos no Google Trends a fim 

de se acrescentar os termos possíveis de utilização pelos pais na busca de 

informações na internet sobre o assunto. Em seguida, foram inseridos no 

Google para pesquisa dos websites. Foram utilizados os seguintes 

instrumentos de avaliação: lista de tópicos sobre triagem auditiva neonatal, 

fórmula Flesch Reading Ease Score, questionário Health-Related Web Site 

Evaluation Form Emory e PageRank. 

Os websites diferiram quanto aos aspectos 

abordados. Há necessidade de revisar o nível 

de leitura dos conteúdos e os aspectos de 

qualidade técnica referentes à precisão e à 

atualização das informações, autoria e links. 

Quadro 1 – Síntese dos estudos selecionados para análise da revisão integrativa. 
 

Fonte: próprio autor. Natal, 2018.  
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A maior parte dos estudos analisados busca investigar o emprego de melhorias 

tecnológicas para os exames utilizados na triagem auditiva, contudo, nenhum dos trabalhos 

buscou avaliar o uso da tecnologia ou de inovações no processo de trabalho em todas as 

etapas da triagem neonatal fonoaudiológica.  

Como se trata de uma triagem realizada há mais tempo (Lei 12.303, de 2 de agosto de 

2010) e cujo procedimento depende de equipamentos para sua execução, 09 estudos 

dedicaram-se a algum aspecto da triagem auditiva (MATULAT et al., 2017; BARROS et al., 

2013; LEITE et al., 2013; SENA et al., 2013; WEERATHUNGE et al., 2016; SENA-

YOSHINAGA et al., 2014; DYK; SWANEPOEL; HALL, 2015; MIJARES et al., 2015; 

CHAVES, 2015) e apenas 02 trabalhos foram direcionados à inovação tecnológica na triagem 

do frênulo lingual (MEDEIROS et al., 2016; MARTINELLI et al., 2017).    

Um dos estudos analisados, de Medeiros et al. (2016), é um exemplo claro de uso da 

tecnologia a fim de otimizar o Teste da Linguinha. A aplicação de redes neurais artificiais no 

auxílio para a tomada de decisão, pelo fonoaudiólogo, quanto ao critério de passa ou falha, é 

inovadora e com grande potencial para melhorar a resolubilidade dessa triagem. São 

necessários, assim, estudos para a avaliação da implementação em larga escala desse modelo 

de triagem para que ocorra sua validação.  

Medeiros et al. (2016), portanto, propõem melhorias para a etapa de execução do 

exame, utilizando os critérios já definidos pelos autores da triagem (MARTINELLI et al., 

2012).  

Sobre a etapa de orientação aos usuários sobre a triagem da linguinha, o estudo de 

Martinelli et al. (2017) buscou alcançar o maior número de usuários que dispõem de 

tecnologia na palma de suas mãos (possibilidade de acesso ao website por celulares e tablets 

com diferentes sistemas operacionais), o que é um aspecto bastante importante e que deve ser 

considerado no desenvolvimento de aplicativos ou sistemas para diferentes populações 

(pacientes, profissionais, gestores, entre outros). 

No que se refere à triagem auditiva neonatal, foram encontrados estudos em que o uso 

da inovação tecnológica é investigado com o propósito de melhorar ou garantir o acesso à 

triagem, o maior índice de cobertura dela, o gerenciamento de informações e a comparação 

técnica entre os possíveis testes empregados para esse procedimento.  

O emprego de tecnologia de baixo custo é um exemplo de utilização da tecnologia 

para aumentar o acesso, senão garanti-lo, à toda a população. A efeito de exemplificação, 

ressalta-se o proposto pelo estudo de Leite et al. (2013), segundo quem o uso de telefone 

celular permite a implantação generalizada de exames auditivos em todo o país, seja em 
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comunidades rurais ou urbanas, haja visto que esse tipo de dispositivo é utilizado 

rotineiramente por grande parte dos cidadãos do mundo.   

Já a constatação do estudo de Matulat et al. (2017) – de que a velocidade de 

transmissão do modem de rádio para dispositivos de triagem auditiva neonatal foi 

significativamente maior do que a do modem analógico – indica que é possível economizar 

tempo no procedimento de triagem auditiva, que pode se traduzir em um maior índice de 

cobertura, além de maior resolubilidade ao procedimento de triagem, sendo, pois, uma 

contribuição a ser considerada pelos serviços de triagem.  

Por sua vez, o OtoLeitor – módulo para realizar testes de triagem e análise gráfica de 

emissões otoacústicas – proposto no trabalho de Barros et al. (2013) auxilia o audiologista a 

procurar possíveis fatores de risco que possam influenciar, direta ou indiretamente, a perda 

auditiva do recém-nascido, uma inovação tecnológica com possíveis impactos para todo o 

serviço de saúde auditiva infantil, não apenas para a triagem auditiva, considerando que o 

gerenciamento da audição na primeira infância é essencial para o desenvolvimento. Além 

disso, o conhecimento dos fatores de risco para a perda auditiva em crianças pode auxiliar na 

tomada de decisões para a prevenção, destacando-se que até 60% das perdas auditivas são 

evitáveis (WHO, 2016).  

Sobre a comparação entre testes que podem ser utilizados para a triagem auditiva 

neonatal, notou-se que o procedimento de emissões otoacústicas, descrito na Lei do Teste da 

Orelhinha como procedimento “padrão” em território nacional, foi menos eficaz na análise 

realizada pelo estudo de Dyk (2015), destacando o potencial auditivo de tronco encefálico 

como o procedimento mais eficaz e seguro na determinação de passa ou falha nessa triagem. 

Sendo assim, alerta-se a comunidade científica fonoaudiológica sobre a necessidade de 

atualização dos procedimentos utilizados na triagem em território nacional, com importantes 

implicações para o gerenciamento da saúde auditiva infantil no Brasil.   

 Sobre os critérios de passa e falha na triagem auditiva neonatal, vários estudos 

clínicos já se debruçaram sobre esse aspecto utilizando os equipamentos convencionais para 

tal fim. No entanto, Mijares et al. (2015), com o objetivo de minimizar os falsos positivos na 

triagem auditiva neonatal, concluíram que a introdução da condução óssea, uma proposta 

inovadora, já que não é comumente utilizada pelo fonoaudiólogo na triagem, permitiu reduzir 

o número de falso positivo de 13,3 a 2,2%. Isso reforça a necessidade de frequentes análises e 

atualizações científicas dos serviços de triagem sobre os procedimentos utilizados, bem como 

seus critérios, no intuito de aprimorá-los constantemente.   



 

25 

 

 

 Ainda sobre a comparação entre procedimentos e critérios de análise, os estudos de 

Sena et al. (2013), Sena-Yoshinaga et al. (2014) e de Weerathunge et al. (2016) trouxeram 

contribuições importantes para a celeridade da triagem auditiva realizada com o potencial 

auditivo de tronco encefálico, atualmente considerado exame padrão ouro para a triagem 

auditiva. 

Todos os estudos selecionados exemplificam como a tecnologia pode ser utilizada a 

fim de otimizar e aprimorar alguma etapa da triagem neonatal fonoaudiológica. 

Vale ressaltar que a triagem neonatal não se restringe à realização de um exame em si. 

É preciso investir em todo o processo, o qual requer gerenciamento de dados, 

acompanhamento e orientação aos usuários. A qualidade da orientação aos pais, por exemplo, 

pode refletir na maior adesão em todas as etapas, do processo de identificação à intervenção. 

Nesse sentido, Chaves (2015) destacou a importância de se verificar o nível de leitura dos 

conteúdos e os aspectos de qualidade técnica referentes à precisão e à atualização das 

informações, autoria e links de websites informativos à população.  

 Durante esta revisão integrativa, observou-se, pela descrição dos próprios autores, que 

a maioria das tecnologias desenvolvidas por pesquisadores brasileiros não está difundida ou 

não é utilizada amplamente, evidenciando, de algum modo, as barreiras encontradas para a 

aplicação da inovação tecnológica, o que gera forte impacto para o desenvolvimento nacional 

em diversas áreas.  

Assim, acelerar a difusão da inovação dentro dos sistemas e organizações de saúde 

implica em permitir a recombinação de ideias, o incentivo a ambientes institucionais 

favoráveis à mudança e a liderança pelo exemplo.  

 

4 CONCLUSÃO 

Durante a referida pesquisa, foram encontrados 11 trabalhos que abordaram a 

aplicação de inovações em processos de trabalho ou mesmo o desenvolvimento e estudo da 

tecnologia aplicada à triagem neonatal fonoaudiológica, o que ocorreu a partir da pergunta 

norteadora: qual o papel atual da inovação tecnológica em saúde na triagem neonatal 

fonoaudiológica?  

Não foi encontrado trabalho algum que englobasse a análise de todas as etapas da 

triagem neonatal fonoaudiológica ou o desenvolvimento de tecnologia que interligasse as 

fases do processo da triagem neonatal realizada pelo fonoaudiólogo. 
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Ressalta-se que os trabalhos analisados nesta revisão integrativa trazem importantes 

contribuições, com grande potencial de aprimorar e até mesmo revolucionar o status quo da 

triagem neonatal fonoaudiológica atual.  

É fato que grandes desafios já foram superados com o direito legal de todos os bebês, 

cidadãos brasileiros, ao acesso às triagens neonatais, imprescindíveis para a saúde infantil. 

Todavia, em virtude de seus inúmeros benefícios, ainda são necessários investimentos em 

novas pesquisas e na implementação organizada das inovações já concebidas, fato que deve 

ser considerado pelos gestores das políticas públicas, o que certamente gerará impactos 

positivos para vários dos indicadores de desenvolvimento do Brasil.    
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ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DE INOVAÇÃO NO FLUXO DA TRIAGEM 

NEONATAL FONOAUDIOLÓGICA  

  

 

RESUMO 

 

A triagem neonatal é realizada para a prevenção de possíveis agravos à saúde do bebê, 

favorecendo tratamentos precoces que diminuirão ou eliminarão fatores que possam 

prejudicar o desenvolvimento típico da criança. Entre os exames mais comuns estão os 

seguintes testes: orelhinha, olhinho, pezinho, coraçãozinho e linguinha, em que são avaliadas 

as condições: auditiva, visual, sanguínea, de saturação de oxigênio e de movimentação da 

língua, respectivamente. Destas cinco triagens, os testes da orelhinha e da linguinha são 

realizados pelo fonoaudiólogo. Apesar de assegurados por lei, ambos nem sempre são 

realizados e, quando o são, nem sempre obedecem a um fluxo que otimize os recursos e 

monitore os achados, com vistas ao acompanhamento das condições de saúde do bebê.  No 

âmbito da saúde pública, as falhas de cobertura e de gestão da informação das triagens 

neonatais realizadas geram impactos negativos permanentes para toda a população, com 

consequências nas esferas econômica e de desenvolvimento do país. Considerou-se, pois, a 

importância de descrever a implementação das inovações no processo de trabalho 

fonoaudiológico no setor de Triagem Neonatal Fonoaudiológica de uma maternidade da Rede 

Ebserh, objetivo deste trabalho. Por meio de reorganização do agendamento para as triagens, 

mudança no local de realização dos exames e da organização de um banco de dados, foi 

possível obter benefícios na cobertura e retorno financeiro para a instituição, além da melhor 

gestão das informações dos bebês triados. Constatou-se, pois, que a implementação da 

inovação no processo de trabalho fonoaudiológico trouxe melhorias efetivas ao serviço 

ofertado para esta população. A principal limitação do estudo referiu-se à sua característica 

local. Recomendam-se, pois, estudos em maternidades de outras regiões do país, 

considerando suas dimensões e características diversas. Futuros aprimoramentos, como a 

digitalização do sistema de agendamento e de gestão das informações estão em estudo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Triagem Neonatal, Fonoaudiologia, Inovação, Avaliação de 

Processos, Fluxo de Trabalho. 
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ANALYSIS OF AN INNOVATION IN THE WORKFLOW OF THE HEARING AND 

TONGUE NEONATAL SCREENINGS 

 

ABSTRACT 

 

Neonatal screening is performed to prevent possible health problems in the baby, favoring 

early treatments that will reduce or eliminate factors that may impair the child's typical 

development. Among the most common tests are the following tests: ear, eyes, heart and 

tongue, in which the auditory, visual, blood, oxygen saturation and tongue movement 

conditions are evaluated, respectively. Of these five screenings, the ear and tongue tests are 

performed by the audiologist and the speech therapist. Despite being assured by law, both are 

not always performed and, when they are, they do not always obey a flow that optimizes the 

resources and monitors the findings, in order to follow the health conditions of the baby. In 

terms of public health, coverage failures and information management of the neonatal 

screening carried out have permanent negative impacts for the entire population, with 

consequences in the economic and development spheres of the country. So, the aims of this 

study were implementing and analyzing the adoption of changes in the work process related 

to the flow of auditory and tongue screenings performed at a maternity hospital of the Ebserh. 

By reorganizing the scheduling for screening, changing the location of the examinations and 

organizing a database, it was possible to obtain benefits in terms of coverage and financial 

return for the institution, as well as better information management of the triaged babies. It 

was verified, therefore, that the implementation of the innovation in the process of neonatal 

hearing and tongue screenings brought effective improvements to the service offered to this 

population. The main limitation of the study was its local character. Therefore, studies are 

recommended in maternity hospitals in other regions of the country, considering their 

dimensions and different characteristics. Future enhancements, such as a scheduling and 

management information system are under study. 

 

KEYWORDS: Neonatal Screening, Language and Hearing Sciences, Innovation, Process 

Assessment (Health Care), Workflow.  
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INTRODUÇÃO 

 O termo “triagem” significa seleção, através de testes aplicados numa população, de 

um grupo de indivíduos com probabilidade elevada de apresentarem determinadas patologias. 

A triagem neonatal é a aplicação desta metodologia de rastreamento na população entre 0 e 

30 dias de vida (BRASIL, 2002). 

Assim, exames neonatais são realizados no recém-nascido como forma de avaliação 

geral de saúde e para o diagnóstico precoce de doenças, permitindo o diagnóstico e 

tratamentos em tempo para diminuir ou eliminar os possíveis fatores que possam prejudicar o 

desenvolvimento típico da criança (MEDEIROS et al., 2016). 

Entre os exames mais comuns estão os seguintes testes: orelhinha, olhinho, pezinho, 

coraçãozinho e linguinha, em que são avaliadas as condições: auditiva, visual, sanguínea, de 

saturação de oxigênio e de movimentação da língua, respectivamente. 

Destes cinco, os testes da orelhinha e da linguinha são realizados pelo fonoaudiólogo. 

Algumas considerações sobre estes testes e as condições avaliadas pelos mesmos 

serão abordadas no intuito de guiar a melhor compreensão do tema de estudo.    

Teste da Orelhinha 

A deficiência auditiva é considerada um problema de saúde pública não apenas em 

virtude de sua significativa prevalência, mas, sobretudo pelas múltiplas consequências que 

pode acarretar ao desenvolvimento humano nos aspectos linguísticos, educacionais, 

emocionais, culturais e sociais (LIMA et al., 2015). 

 A incapacidade de detectar e perceber os sons, em qualquer grau, prejudica o 

processo de aquisição da fala e o desenvolvimento da linguagem, tão necessários à integração 

dos indivíduos numa sociedade cuja forma de comunicação é predominantemente oral. 

No mundo, cerca de 360 milhões de pessoas (aproximadamente 5% da população 

mundial) vivem com deficiência auditiva incapacitante e quase 32 milhões delas são crianças 

(WHO, 2015). Estima-se que mais de 60% destas perdas auditivas possam ser evitadas 

através de medidas preventivas (WHO, 2016). 

A prevalência da deficiência auditiva varia de um a seis neonatos para cada mil 

nascidos vivos no Brasil, e de um a quatro para cada cem recém-nascidos provenientes de 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. (BRASIL, 2012). 

A Triagem Auditiva Neonatal - TAN constitui-se, pois, como um processo inicial de 

avaliação da audição infantil que permite a detecção precoce de possíveis alterações 

auditivas, abrangendo todos os neonatos, inclusive aqueles que não possuem indicadores de 

risco para a deficiência auditiva (JCIH, 2007).  

Já é consenso mundial que a TAN deve ser realizada de forma universal, ou seja, 

atingir todos os nascidos vivos (JCIH 2013). Em nosso país, desde o ano de 2010, o teste da 

Orelhinha é assegurado pela Lei Federal 12.303/2010 (BRASIL, 2010), por ser estratégia 

fundamental no planejamento das condutas clínicas e intervenções mais eficazes.  

Além disto, a revisão do marco normativo da Política Nacional de Triagem Neonatal - 

PNTN, integrando a Triagem Auditiva Neonatal (Teste da Orelhinha) à esta política é 

prevista pelo Ministério dos Direitos Humanos, através do Observatório do Viver Sem 

Limites. Neste sentido, estão sendo equipados hospitais e maternidades, além de terem sido 

elaboradas e instituídas, na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, as diretrizes de 

atenção para a Triagem Auditiva Neonatal. (BRASIL, 2012; DEFICIÊNCIA, 2014).  

Outrossim, está prevista a reestruturação do atual sistema de busca e acompanhamento 

das crianças diagnosticadas com deficiência, bem como seu encaminhamento aos serviços 

que possam promover o tratamento necessário em cada caso. 

Desta forma, o cuidado no acompanhamento de crianças triadas se faz primordial, 

pois apesar dos avanços nos Programas de Triagem Auditiva Neonatal, reduzindo a idade 

média de identificação de perda auditiva, ainda há falhas nos processos de monitoramento 
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fazendo com que perdas auditivas tardias não sejam tratadas em tempo oportuno. 

(NIKOLOPOULOS, 2015).  

Neste cenário, a busca por inovações em processos através de uma gestão eficiente de 

modo a oferecer maior agilidade e maior resolubilidade, impactando na cobertura da TAN, 

bem como no gerenciamento dos casos identificados, faz-se importante e necessária, dado o 

impacto da deficiência auditiva para a sociedade. 

Teste da Linguinha 

O teste da linguinha foi desenvolvido no Brasil (MARTINELLI, 2012) e consiste na 

aplicação de um Protocolo de Avaliação do Frênulo Lingual com a finalidade de detectar a 

presença de alterações do mesmo e o grau de limitação dos movimentos da língua. Esta 

triagem, cuja validade foi determinada em estudo nacional, irá precisar se a criança deverá ou 

não ser submetida à cirurgia de frenotomia, com vistas ao não comprometimento das funções 

de sugar, mastigar, engolir e falar. (MARTINELLI, 2016). 

A anquiloglossia, conhecida popularmente por “língua presa”, tem uma prevalência de 

1,9% a 4,8% (GLYNN et al., 2012) e seu impacto para a saúde infantil e, posteriormente para 

a vida adulta, levou à obrigatoriedade da realização do teste, sendo o mesmo assegurado pela 

Lei nº 13.002/2014 (BRASIL, 2014).  

Assim como a triagem auditiva, o Teste da Linguinha tem influência na saúde e no 

desenvolvimento infantil, sendo outro procedimento que pode ter maior cobertura e 

resolubilidade com a contribuição da inovação tecnológica e de um gerenciamento eficiente.   

Triagem Neonatal Fonoaudiológica: realidades, nacional e local 

Apesar de assegurados por Lei, os dois testes ainda apresentam-se incipientes em 

nosso país, com estudos referindo uma cobertura insuficiente, por exemplo, da triagem 

auditiva neonatal (DIAS, et al., 2017; PASCHOAL, et al., 2017), com a taxa nacional de 

cobertura de 37,2%, bastante distante da recomendação de mais de 95% de acesso à TAN 

(LEWIS, et al., 2010). Outrossim, ainda há a necessidade de desenvolvimento de um 

protocolo padrão quanto à gestão dos processos da triagem neonatal fonoaudiológica, os 

quais vão desde a identificação dos pacientes, passando pela realização dos exames, 

orientação à família, busca ativa em caso de falta e acompanhamento nos casos onde há 

necessidade de monitoramento. (NIKOLOPOULOS, 2015; LEO, et.al, 2016).  

Para ambas as triagens há recomendações nacionais quanto ao fluxo dos 

procedimentos e encaminhamentos (BRASIL, 2012; BRASIL, 2016).  

Entretanto, considerando a ausência de um protocolo nacional de gestão dos processos 

e das informações da triagem fonoaudiológica em maternidades, muitos serviços podem ter 

inúmeras problemáticas como: a baixa cobertura, a alta taxa de reteste, a ausência de registro 

dos exames, além do possível sub aproveitamento dos recursos de modo geral (tanto 

financeiros, quanto dos equipamentos e dos recursos humanos). 

A variabilidade destes problemas somada à heterogeneidade na condução dos 

Programas de Triagem Neonatal compromete não apenas a qualidade dos referidos 

programas de maneira local, mas também interfere negativamente na comparação entre os 

programas, no planejamento de ações específicas e na melhoria contínua da qualidade dos 

serviços (LEO et al., 2016).  

Esta realidade foi diagnosticada no serviço de Triagem Neonatal Fonoaudiológica da 

Maternidade Januário Cicco, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Rede 

Ebserh, no segundo semestre de 2014. 

Frente a este diagnóstico foi organizado um fluxo no processo de triagem neonatal 

fonoaudiológica de modo a minimizar perdas e maximizar recursos, melhorando sua 

eficiência, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, o que será descrito 

na seção métodos.  
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Tais mudanças no fluxo constituíram-se como estratégias de inovação na saúde, com 

as características de melhorar seu desempenho, agregar novos conhecimentos, manter a 

sustentabilidade, medir seus indicadores, buscar suporte em tecnologias, garantindo assim um 

serviço com mais eficiência. (NODARI, 2015; CANHA, 2016; RIVERA, ARTMANN, 

2016). 

Para Winston-Gerson e Roush (2016) um programa bem executado não se restringe à 

técnica do procedimento em si, mas inclui, dentre outros elementos, a aplicação de protocolos 

bem definidos e manutenção de boas práticas, como o monitoramento dos indicadores, por 

exemplo. 

Neste sentido, o presente artigo tem por objetivo descrever a implementação de 

inovação no processo de trabalho fonoaudiológico no setor de Triagem Neonatal 

Fonoaudiológica de uma maternidade da Rede Ebserh. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo analítico e descritivo, dividido em etapas, mencionadas a 

seguir: 

 

Etapa I - Análise Situacional  

 

Considerando a importância dos testes da Orelhinha e Linguinha, no segundo 

semestre de 2014, foram detectados os seguintes problemas no Setor de Triagem 

Fonoaudiológica:  

- índice de reteste do Teste da Orelhinha superior a 20%; 

- comprometimento na cobertura pela saída diária de recém-nascidos da maternidade sem que 

os Testes da Orelhinha e Linguinha fossem realizados; 

- dificuldade em monitorar as informações sobre os resultados dos exames; 

- perda de tempo em decorrência da logística necessária para realizar os procedimentos em 

cada enfermaria (total de 4, em prédios diferentes); 

- atendimento feito antes da alta hospitalar e, consequentemente, sem repasse financeiro para 

a instituição com a realização destes procedimentos. 

     

Etapa II - Mudanças Propostas a partir da Pergunta Norteadora  

 

A partir da pergunta: “Como otimizar o serviço de triagem fonoaudiológica com os 

recursos que já dispomos?”  foi então proposta a implementação de inovação para o fluxo do 

atendimento (alteração no momento e local dos testes) e o uso de um banco de dados para o 

gerenciamento das triagens, mantendo os mesmos recursos (materiais e humanos). Foram 

propostas, pois, as seguintes mudanças: 

  

A. Alteração no momento dos testes: ao invés de realizar os exames antes da alta 

hospitalar dos recém-nascidos, os mesmos seriam realizados por agendamento (pós 

alta, dentro do período recomendado de até 30 dias do bebê); 

B. Alteração do local dos testes: ao invés de alternar locais de atendimentos entre as 

enfermarias, todos os bebês passaram a ser triados em sala mais adequada, exclusiva 

para os procedimentos de triagem fonoaudiológica;  

C. Alteração na aquisição e monitoramento de dados dos testes: organização do banco 

de dados para monitorar os índices de cobertura, faltas e organização dos 

agendamentos.   



 

34 

 

 

 

Etapa III – Organização das Etapas e dos Procedimentos  

 

O processo de reorganização dos procedimentos e do fluxo de atendimento para os 

testes da Orelhinha e da Linguinha se deu da seguinte forma (vide Fluxograma 1):  

 

1. Análise do Prontuário 

 

Inicialmente deve ser feita, em cada enfermaria, uma análise dos prontuários com o 

intuito de registrar na anamnese os indicadores para a perda auditiva. Este momento é 

fundamental, pois há informações que as mães/responsáveis podem não lembrar ou omitir no 

momento do exame. E a ausência de informações pode interferir na conduta pós teste. 

Exemplo: se houver um único indicador de risco (hiperbilirrubinemia) e não for citado, a 

conduta adotada será “alta”, quando deveria ser “monitoramento auditivo”.  

Através do prontuário também são colhidas informações da genitora relacionadas à 

gestação e à sua identificação (como nome completo, número cartão SUS, cidade origem, 

telefone, idade, número de filhos, profissão, escolaridade, estado civil).   

 

2. Agendamento 

 

O agendamento é feito por uma ficha de papel, entregue à mãe ou responsável com a 

data e horário do exame de triagem e o agendamento é anotado em planilha Excel®. O 

agendamento ocorre da seguinte forma: através de uma agenda no computador, a data para 

realização dos exames é selecionada. Após isto, a genitora recebe em leito um “comprovante 

de agendamento”. Na ocasião, a mãe do recém-nascido é devidamente orientada sobre a 

importância dos testes para o seu filho.  

 

3. Realização dos Exames 

 

Na data agendada, a mãe comparece com o(a) filho(a) para realizar os dois testes. O 

fonoaudiólogo deve então, confirmar os dados, realizar outras perguntas que julgar 

pertinentes e iniciar a execução dos procedimentos. Após isto, anotar os dados na caderneta 

de saúde da criança e no prontuário que fica sob a guarda do serviço, além de prestar as 

devidas informações para a mãe e/ou responsáveis. Em quaisquer dos testes, se houver 

necessidade de reteste, os registros também serão feitos (na caderneta e no prontuário), com 

as devidas informações. Ao final dos exames, pais/responsáveis devem receber o resultado 

dos testes e todas as orientações relacionadas aos mesmos, ainda que as respostas sejam 

favoráveis em ambos. Sugere-se neste momento, prestar ainda orientações sobre o 

desenvolvimento da audição e linguagem infantil, como importante estratégia para o contínuo 

monitoramento, pela família, do desenvolvimento da criança.  

 

4. Banco de Dados 

 

Todos os achados, após o preenchimento do prontuário do serviço (anamnese 

fonoaudiológica) alimentam um banco de dados em planilha do Excel®, o qual fornece dados 

relevantes sobre a quantidade de bebês com alteração nos Testes da Orelhinha/Linguinha; 

bem como quanto aos principais indicadores de risco para a perda auditiva, a cidade de 

origem, etc.  

 

5. Análise dos achados 
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No momento, os achados dos testes realizados na maternidade estudada encontram-se 

cadastrados em banco de dados Excel®. A partir deles é possível avaliar os indicadores 

propostos pelo serviço, permitindo condutas mais acertadas, além da realização de pesquisas 

na área, na constante busca pela melhoria da qualidade do serviço. Ressalta-se, no entanto, 

que a carga horária para realizar tais análises é contabilizada no horário de atendimento do 

fonoaudiólogo.  

 

6. Faturamento dos exames  

 

A partir da planilha utilizada para registro dos exames, são contabilizados a 

quantidade de exames feitos e encaminhados para o setor responsável 

(Faturamento/Financeiro) o quantitativo de cada exame com as informações que o próprio 

setor solicita (nome genitora/cartão SUS) a fim de que a Instituição receba os recursos 

financeiros pela realização dos procedimentos.  

 

O pagamento é feito através de recursos advindos do FAEC - Fundo de Ações 

Estratégicas e Compensação. Os procedimentos têm seus códigos cadastrados no SIGTAP - 

Sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS, os 

quais são utilizados pelo setor financeiro para que o pagamento seja feito. 

 

Fluxograma 1. Descrição das etapas do processo de trabalho após a implementação da 

inovação. 
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                         Fonte: Próprio autor. Natal, 2018.  

 

Após 3 meses da implementação da inovação no fluxo de trabalho (agendamento, 

local de realização dos exames e banco de dados), foi realizada nova análise, a qual será 

apresentada na seção Resultados.   

 

 

 

RESULTADOS 

 

Após três meses de teste com a implementação da inovação no processo de trabalho 

do fonoaudiólogo na Triagem Neonatal Fonoaudiológica (realização dos exames por 

agendamento e organização do banco de dados), foi possível observar:  

-índice de reteste do Teste da Orelhinha inferior a 3%; 

-atendimentos realizados em uma única sala, com a otimização de tempo, dobrando a 

capacidade de atendimentos/turno, além da melhoria na condição da TAN e de espaço mais 

adequado para a orientação às famílias; 

-maior controle dos bebês para realização dos testes da Orelhinha e da Linguinha, pois os 

mesmos saíam com agendamento marcado, ampliando assim a cobertura; 

-tempo suficiente para a busca ativa em caso de falta (cooperando no controle da cobertura); 
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-monitoramento do absenteísmo e dos casos atendidos, a partir de um banco de dados em 

Excel®, alimentado diariamente; 

- os atendimentos passaram a ser feitos de forma “ambulatorial”, podendo então, ser 

faturados para a instituição com recursos advindos do FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e 

Compensação.  

  

Sobre estas observações, vale ressaltar: 

 

Índice de Reteste - Teste da Orelhinha  

 

As alterações do momento e do local da realização deste teste modificaram os índices 

de cobertura e reteste, importantes para o bom funcionamento de um programa de triagem 

auditiva neonatal.  

 

O teste da Orelhinha é realizado por meio de equipamentos eletrônicos para a 

captação de respostas do sistema auditivo do bebê e requer algumas condições mínimas para 

a qualidade do resultado da triagem. Antes da proposta de inovação (mudança no processo de 

trabalho), fatores como: a presença de secreções no conduto auditivo do neonato e o ruído 

externo interferiam na execução e resultado deste teste.   

 

A quantidade de reteste nos exames do Teste da orelhinha, que chegou a 24%, caiu 

para índices inferiores a 3%, o qual se mantém até a presente data. Acredita-se que esta 

redução importante ocorreu em virtude de fatores tais como:  

- a redução de secreção no conduto auditivo proveniente do parto (em menos de 48hs é 

comum que ela ainda esteja no conduto auditivo), pois o agendamento se dá de 10 a 15 dias 

pós nascimento, dentro do prazo recomendado para a TAN (primeiro mês de vida nos 

neonatos ou até o terceiro mês de idade corrigida, considerando prematuros e aqueles com 

longos períodos de internação); 

- a diminuição do ruído no momento do teste pela utilização de local único e mais adequado 

(sala de triagem fonoaudiológica), gerando menos resultados falsos positivos, e, portanto, 

menor índice de reteste.  

 

Controle da Cobertura e Busca Ativa  

 

Anteriormente, os exames começavam a ser feitos em uma enfermaria, sendo comum 

que, concomitantemente estivesse havendo alta hospitalar em uma outra enfermaria, 

ocasionando a saída de bebês não triados da maternidade, sem controle da quantidade de 

neonatos ainda não triados. A partir do processo por agendamento, todos os neonatos são 

agendados e, portanto, há maior controle sobre a taxa de cobertura.  

 

Além disto, com o agendamento dos exames, foi possível controlar os atendimentos 

diários e verificar o quantitativo de presença e falta. A cobertura em média é de 90%, tendo já 

chegado a 97% de cobertura, índice dentro do ideal recomendado (acima de 95%).  

 

O absenteísmo é controlado através da busca ativa. Em caso de falta, como há 

previamente o contato registrado da mãe (pela análise do prontuário no período de internação 

na maternidade) os fonoaudiólogos ligam para a genitora e marcam uma nova data para que 

os testes sejam feitos. Isto é repetido para até três faltas. 

 

Banco de Dados  
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Por conta do banco de dados que é alimentado após cada exame feito, é possível 

monitorar todos os achados, cooperando para a produção científica e formação de alunos 

residentes. Antes, isto não era possível. 

 

     No Quadro 1, a seguir, organizou-se os resultados da implementação da inovação no 

processo de trabalho do fonoaudiólogo, antes e após 3 meses da modificação descrita.  

 

Quadro 1. Resultados da implementação da inovação no processo de trabalho do 

fonoaudiólogo na Triagem Neonatal Fonoaudiológica.  

 

INOVAÇÃO 

CRITÉRIO ANALISADO ANTES DEPOIS 

Reteste – Teste da Orelhinha Maior que 20% Menor que 3% 

Controle dos bebês nas enfermarias Inexistente Total 

Cobertura dos Testes Sem estatística 90% 

Monitoramento dos Achados Inexistente Total 

Quantidade de atendimentos/turno 10 20 

Busca Ativa Inexistente Diária 

Retorno Financeiro Sem faturamento Faturamento de todos 

os atendimentos 

   

  Fonte: Próprio autor. Natal, 2018.  

 

 

DISCUSSÃO  

 

    A inovação, tanto tecnológica quanto organizacional, tem trazido incontáveis 

benefícios para o Sistema de Saúde, uma vez que tem sido vista como a solução para que o 

mesmo se torne capaz de responder aos novos desafios que enfrenta. As mudanças 

implementadas no fluxo de trabalho fonoaudiológico na maternidade estudada nesta pesquisa, 

melhoraram, pois, a qualidade do processo produtivo, tornando o serviço de triagem 

fonoaudiológica neonatal mais eficiente. (NODARI, 2015; RIVERA e ARTMANN, 2016; 

CANHA, 2016).   

 

Destaca-se que a triagem, seguida do diagnóstico e da intervenção precoces referentes 

à deficiência auditiva (LIMA, et al., 2015, WHO, 2015; WHO, 2016) e à anquiloglossia 

(GLYNN, et al. 2012; MARTINELLI, 2013; MARTINELLI, 2016) são ações fundamentais 

para a garantia da saúde de bebês e de suas famílias. A implementação da inovação no 

processo de triagem destas condições, poderá, pois, minimizar ou mesmo eliminar as 

consequências de tais problemas e, nesse sentido, deve-se estimular a realização de pesquisa 

em serviços de triagem neonatal, característica particular deste estudo.  
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A partir da análise situacional da triagem fonoaudiológica neonatal na maternidade 

estudada e da “pergunta norteadora” foi possível, identificar e adotar a possibilidade do 

agendamento ambulatorial dos testes como uma inovação no fluxo de trabalho do 

fonoaudiólogo, sem a necessidade de investimentos extras em recursos humanos ou 

financeiros. (RIVERA e ARTMANN, 2016).  

 

A partir do atendimento por agendamento foi possível, pois, aumentar a quantidade de 

atendimentos, repercutindo na melhora da cobertura, a qual não possuía controle, pois 

enquanto alguns neonatos eram atendidos numa enfermaria, simultaneamente, a alta 

hospitalar ocorria em outra enfermaria (prédio anexo), dificultando o controle de cobertura. 

Com a mudança, em alguns meses, foi possível praticamente alcançar o que preconizam as 

Diretrizes de Atenção à TAN e na maioria dos meses, ter uma média de 90% de cobertura, 

muito próxima às recomendações e acima das estatísticas da região nordeste e mesmo da 

cobertura nacional para o teste da orelhinha. Destaca-se que como o teste da linguinha é mais 

recente, não há estudos que façam referência ao seu índice de cobertura nacional e/ou por 

regiões no Brasil. (BRASIL, 2010; LEWIS, 2010; BRASIL, 2012; BRASIL, 2014; 

DEFICIÊNCIA, 2014; BRASIL, 2016; NIKOLOPOULOS, 2015; DIAS, et al., 2017; 

PASCHOAL, et al., 2017).   

 

Outra mudança advinda do agendamento foi a alteração do local em que eram 

realizados os testes. Aparentemente este é um ganho secundário, contudo, denotou-se 

melhora na qualidade do ambiente de teste para a triagem auditiva (é necessário um ambiente 

silencioso para a execução do mesmo – LEWIS, 2010, BRASIL, 2012), bem como um 

espaço mais acolhedor, o qual propiciou maior atenção das famílias para as orientações 

fonoaudiológicas e maior tranquilidade e privacidade nos atendimentos. Como destacado 

pelo estudo de Nikolopoulos (2015) é essencial que as famílias possam confiar nas 

orientações para prosseguirem com o monitoramento auditivo de seus filhos (casos onde há 

indicador de risco para a perda auditiva). Para minimizar esta possibilidade de não-

seguimento, ainda em sala, após exames, os pais cujos neonatos precisam de 

acompanhamento são devidamente orientados sobre a necessidade e importância do 

monitoramento auditivo. 

 

Ressalta-se que a possibilidade de realizar o teste da orelhinha por meio de 

agendamento e em ambiente silencioso foi determinante para a diminuição no alto índice de 

reteste (20%) para aproximadamente 3%, conforme o preconizado para a TAN (LEWIS, 

2010; BRASIL, 2012), sendo este um ganho específico à triagem auditiva neonatal, 

importante para a melhoria da qualidade do serviço.  

 

Além das diretrizes (BRASIL, 2012), a literatura enfatiza a importância de que os 

Serviços de Triagem Auditiva Neonatal utilizem um banco de dados que permita, além da 

atenção quanto à cobertura, o controle do índice de reteste, de encaminhamentos e de falsos 

positivos. Tal controle visa fornecer índices de qualidade do serviço (LEO, et al., 2016) e 

possibilita futuros estudos de prevalência das condições avaliadas, importantes para a gestão 

da saúde neonatal e infantil em nosso país (BRASIL, 2002; MEDEIROS, 2016).  

 

Assim, os resultados obtidos com a implementação do novo processo adotado no 

Serviço de Triagem Neonatal Fonoaudiológica da Maternidade Escola Januário Cicco 

ratificam o valor da Inovação para o sistema de saúde e corroboram com a importância de 

garantir programas eficazes e eficientes (WINSTON-GERSON e ROUSH, 2016). Além 
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disso, cooperam para o emprego das recomendações oficiais na organização dos serviços de 

triagem fonoaudiológica no Brasil (BRASIL, 2012; BRASIL, 2016), bem como àquelas 

destacadas pela literatura e comitês científicos (JCIH, 2007, JCIH, 2013) para a melhoria 

contínua da qualidade (NIKOLOPOULOS, 2015; LEO et al., 2016). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A inovação implementada no fluxo da triagem neonatal fonoaudiológica referente ao 

agendamento de atendimentos, ao local de realização dos testes e à aquisição e ao 

monitoramento dos dados da triagem se refletiu em índices positivos, culminando na 

melhoria da qualidade do serviço na maternidade estudada.  

 

Em virtude de todos os benefícios encontrados, considerou-se importante mapear o 

processo, a fim de que o mesmo possa posteriormente ser apresentado para outras unidades 

hospitalares.  

 

A principal limitação do estudo referiu-se à sua característica local, muito embora 

sejam fundamentais as pesquisas em serviço, particularidade do referido trabalho. Neste 

sentido, a motivação para a análise e implementação da inovação no serviço trouxe melhorias 

em pouco tempo de experienciação com o novo modelo de fluxo de trabalho, o que também 

retroalimentou a pesquisa, na possibilidade da aquisição de dados.  

 

Outra limitação referiu-se ao caráter descritivo do estudo, que carrega em si, 

possibilidades de outras análises e desenhos metodológicos, desejáveis para futuras pesquisas 

conduzidas na área. Pesquisas multicêntricas, por exemplo, empregando uma ou outra 

inovação já proposta, a combinação destas, ou ainda novos arranjos ou inovações 

tecnológicas, com delineamento do tipo experimental e análise estatística inferencial podem 

trazer soluções a serem empregadas nacionalmente, com chances de sucesso. 

 

Destaca-se que esta pesquisa se encontra em andamento no intuito de trazer constantes 

melhorias ao serviço em questão e já foram desenvolvidas outras duas etapas, a saber: a 

análise situacional da triagem neonatal fonoaudiológica na Rede Ebserh, bem como a 

elaboração e lançamento de um sistema digital de agendamento e gerenciamento dos dados 

da triagem fonoaudiológica neonatal, a ser implementado na sequência, para estudos 

posteriores.  

 

Assim, recomenda-se a continuidade das pesquisas na área da triagem neonatal, neste 

caso, em especial, Testes da Orelhinha e Linguinha, em seus vários aspectos com 

possibilidades de aprimoramento, desde o planejamento da triagem, das condições em que 

são realizados os exames, a melhoria do custo-efetividade dos procedimentos de triagem, a 

orientação fonoaudiológica às famílias dos bebês triados e o monitoramento destes bebês, 

tendo em vista que a triagem é apenas a entrada para o neonato no sistema de saúde.  

 

 As perspectivas futuras quanto ao emprego da inovação, seja tecnológica ou no 

gerenciamento dos serviços, são, portanto, promissoras para a Triagem Neonatal 

Fonoaudiológica no Brasil, cooperando com a prestação de excelência para o usuário do 

Sistema Único de Saúde. 
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PRODUTO 3 – APRESENTAÇÃO - SISTEMA HERA 

 

O Sistema HERA foi concebido, em parceria com a Escola de programação do 

Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/HUOL/UFRN), para otimizar o 

processo de trabalho do fonoaudiólogo que realiza as triagens neonatais: teste da orelhinha e 

teste da linguinha.  

 

Durante o desenvolvimento do software foram realizadas várias reuniões com o 

propósito de determinar os dados que deveriam estar inseridos no sistema (dados 

demográficos, dados audiológicos, dados estatísticos, indicadores) de modo que seja possível, 

a partir dos dados contidos no HERA, obter informações que permitam a análise de 

indicadores e permita ainda o planejamento mais assertivo para a realidade local. 

Uma outra finalidade do software para o qual o mesmo também foi concebido é sua 

possibilidade em gerar estudos multicêntricos.  

Em resumo, o HERA consta de um sistema com as seguintes funcionalidades:  

 

1. cadastro de bebês e de seus respectivos familiares, com dados sócio 

demográficos, audiológicos e das condições do frênulo lingual, avaliados pelo 

fonoaudiólogo e aqueles presentes no prontuário do bebê, como por exemplo, os 

dados referentes às prováveis etiologias destas condições para cada bebê avaliado;  

2. possibilidade de análise das informações com geração de gráficos a partir do 

banco de dados, permitindo a utilização destas, para estudos epidemiológicos, 

melhoria da gestão do processo de triagem, bem como das orientações 

fonoaudiológicas às famílias;  

3. agendamento eletrônico: por meio de SMS e/ou ligação automáticos, os 

familiares irão receber avisos da data e horário do agendamento, minimizando, assim, 

as faltas na triagem. A família também receberá a impressão do cartão de 

agendamento;  

4. organização da agenda do fonoaudiólogo: em interface intuitiva, o 

fonoaudiólogo poderá consultar e gerenciar sua agenda, diminuindo o tempo gasto 

com marcações em papel e possíveis erros na agenda;  

5. videoconferência: o sistema possui a função de videoconferência 

possibilitando troca de informações entre setores que realizam a triagem e mesmo 

entre as unidades hospitalares.  

O sistema encontra-se em implementação na MEJC, com resultados de sua utilização 

a serem divulgados oportunamente. O protocolo para seu registro no INPI está em 

andamento. 
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PRODUTO 4 – O artigo intitulado “ANÁLISE DA TRIAGEM NEONATAL 

FONOAUDIOLÓGICA NA REDE EBSERH”, teve por objetivo retratar os fluxos de 

trabalho na realização dos Testes de Orelhinha e da Linguinha na rede Ebserh. A ser enviado 

à Revista CEFAC, ISSN número: 1982-0216, em trâmite para publicação.  
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5. DISCUSSÃO 

 

Apesar de obrigatórios por Lei (BRASIL, 2010; BRASIL, 2014) os Testes da 

Orelhinha e da Linguinha nem sempre são realizados, mesmo em se tratando de hospitais 

universitários federais. Tal realidade corrobora os dados de comprometimento na cobertura 

nacional da triagem neonatal. (PASCHOAL et al, 2015; DIAS et al, 2017).  

Considerando o Sistema Único de Saúde, a busca por estratégias que resolvam 

problemas e otimizem os resultados da assistência prestada ao usuário passa, inevitavelmente, 

por soluções inovadoras (MAGALHÃES, 2015) que devem permear todos os setores e 

serviços, fluxos e processos. 

A análise da implementação do novo fluxo de trabalho fonoaudiológico na triagem 

neonatal, simultaneamente à revisão integrativa da literatura (produtos 1 e 2) reforçaram a 

importância da realização de pesquisas que avaliem a incorporação de inovações à triagem 

auditiva e da linguinha, ambas amparadas por lei em nosso país.  

    Os resultados observados neste estudo corroboram, pois, com a ideia de que a 

inovação, tanto tecnológica quanto organizacional, tem trazido incontáveis benefícios para o 

Sistema de Saúde, uma vez que tem sido vista como a solução para que o mesmo se torne 

capaz de responder aos novos desafios que enfrenta. As mudanças implementadas no fluxo de 

trabalho fonoaudiológico na maternidade estudada nesta pesquisa, melhoraram, pois, a 

qualidade do processo produtivo, tornando o serviço de triagem fonoaudiológica neonatal 

mais eficiente, o que poderá ainda ser aprimorado após a incorporação do produto 3 desta 

dissertação, o Sistema HERA, à atuação fonoaudiológica diária. (NODARI, 2015; RIVERA e 

ARTMANN, 2016).   

Destaca-se que a triagem, seguida do diagnóstico e da intervenção precoces referentes 

à deficiência auditiva (JCIH, 2013) e à anquiloglossia (MARTINELLI, 2016) são ações 

fundamentais para a garantia da saúde de bebês e de suas famílias. A implementação da 

inovação no processo de triagem destas condições, poderá, pois, minimizar ou mesmo 

eliminar as consequências de tais problemas.  

 Com a mudança no processo de trabalho fonoaudiológico, em poucos meses, foi 

possível praticamente alcançar o que preconizam as Diretrizes de Atenção à Triagem 

Auditiva Neonatal - TAN e na maioria dos meses, ter uma cobertura muito próxima às 

recomendações e acima das estatísticas da região nordeste e mesmo da cobertura nacional 

para o teste da orelhinha. Destaca-se que como o teste da linguinha é mais recente, não há 

estudos que façam referência ao seu índice de cobertura nacional e/ou por regiões no Brasil. 
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(BRASIL, 2010; BRASIL, 2012; BRASIL, 2014; DIAS, et al., 2017; PASCHOAL, et al., 

2017).   

Assim, os resultados obtidos com a implementação do novo processo adotado no 

Serviço de Triagem Neonatal Fonoaudiológica da Maternidade Escola Januário Cicco, bem 

como a informatização da triagem (Sistema HERA) ratificam o valor da Inovação para o 

sistema de saúde e corroboram com a importância de garantir programas eficazes e eficientes 

(WINSTON-GERSON e ROUSH, 2016). Além disso, cooperam para o emprego das 

recomendações oficiais na organização dos serviços de triagem fonoaudiológica no Brasil 

(BRASIL, 2012; BRASIL, 2016), bem como àquelas destacadas pela literatura e comitês 

científicos (JCIH, 2007, JCIH, 2013) para a melhoria contínua da qualidade dos programas de 

triagem neonatal.  

Por sua vez, o produto 4, que permitiu traçar o perfil da triagem fonoaudiológica na 

Rede Ebserh, trouxe à tona a necessidade de que o processo de triagem nos hospitais 

universitários seja detalhadamente investigado e que as inovações implementadas por ocasião 

da pesquisa na MEJC possam ser estudadas em toda a rede, com possibilidade de benefícios 

para todas as regiões do país.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inovação implementada no fluxo da triagem neonatal fonoaudiológica referente ao 

agendamento de atendimentos, ao local de realização dos testes e à aquisição e ao 

monitoramento dos dados da triagem se refletiu em índices positivos, possibilitando o 

aumento significativo da cobertura, do incremento financeiro, bem como na melhoria da 

qualidade do serviço na maternidade estudada.  

Através da Inovação o Serviço de Triagem Neonatal fonoaudiológica da MEJC se 

tornou mais eficaz, dobrando a quantidade de atendimentos /turno da TAN (de 10 para 20) e 

incrementando em mais 20 testes da linguinha por turno. 

Vale destacar que a mudança implantada não necessitou de nenhum recurso 

financeiro adicional ou contratação de mão de obra. Com os recursos disponíveis, o serviço 

duplicou a quantidade de atendimentos para um teste e implementou a mesma quantidade 

para o outro, garantindo neste momento o controle sobre a cobertura local.  

O desenvolvimento do software HERA tem potencial transformador para a triagem 

neonatal fonoaudiológica da unidade estudada e de toda a rede Ebserh, com destaque para as 

múltiplas funcionalidades programadas e que estão em etapa de implementação na MEJC.  

O conhecimento do perfil da triagem fonoaudiológica na rede Ebserh trouxe 

informações relevantes para a criação de parcerias e estudos multicêntricos na área, tendo em 

vista as necessidades observadas nos hospitais universitários investigados.  

Recomenda-se, pois, a continuidade das pesquisas na área da triagem neonatal, neste 

caso, em especial, com os Testes da Orelhinha e Linguinha, em seus vários aspectos e com 

possibilidades de aprimoramento.  

 As perspectivas futuras quanto ao emprego da inovação, seja tecnológica ou no 

gerenciamento dos serviços, são, portanto, promissoras para a Triagem Neonatal 

Fonoaudiológica no Brasil, cooperando com a prestação de serviços de excelência para o 

usuário do Sistema Único de Saúde. 
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APÊNDICE – Survey encaminhado aos fonoaudiólogos da Rede Ebserh 

 

QUESTIONÁRIO DE MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRIAGEM 

FONOAUDIOLÓGICA DA REDE EBSERH 

 

Prezado(a)  fonoaudiólogo (a), 

Responda às perguntas abaixo de acordo com a realidade da sua filial Ebserh. 

1. Há crianças nascidas nas dependências deste hospital/ maternidade? 

        Sim        Não 

Responder às demais perguntas apenas se respondeu SIM à primeira.  

2. Existe Setor de Triagem Neonatal Fonoaudiológica em seu serviço?         

       Sim          Não 

3. Em sua unidade Ebserh é realizado o Teste da Orelhinha?         Sim         Não 

4. Em sua unidade Ebserh é realizado o Teste da Linguinha?         Sim         Não 

5. Em sua unidade Ebserh quem realiza o Teste da Orelhinha? 

__________________________________________________________________ 

6. Em sua unidade Ebserh quem realiza o Teste da Linguinha? 

__________________________________________________________________ 

7. Há um banco de dados no serviço referente ao resultado dos exames?     

        Sim           Não 

8. Há um banco de dados com as estatísticas de cobertura da triagem neonatal 

fonoaudiológica?         Sim            Não          Sim apenas para um dos testes. Qual? 

___________________________________________________________________ 

9. Se sim, quem alimenta este(s) banco(s) de dados? 

___________________________________________________________________ 

10.  O teste da orelhinha é feito em que momento?        Na alta do bebê   

          Na alta da mãe e bebê             Por agendamento             Outro momento. 

Qual?  _____________________________________________________________ 

11.  O teste da linguinha é feito em que momento?             Na alta do bebê   

          Na alta da mãe e bebê              Por agendamento          Outro momento.  

Qual?  _____________________________________________________________   

12. Como é feito o acompanhamento/monitoramento dos bebês em caso de falha no 

teste da orelhinha e/ou para os bebês que possuem indicador de risco para a perda 

auditiva? 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

13. Qual a conduta do serviço caso haja limitação na mobilidade de língua e o bebê 

precise realizar a frenotomia? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

14. O que você alteraria em sua rotina de trabalho com a triagem fonoaudiológica, caso 

fosse possível? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

15. Como você acha que a informatização pode contribuir na gestão da triagem 

neonatal fonoaudiológica (Teste da orelhinha e Teste da Linguinha)? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

16. Descreva como ocorre o processo de triagem neonatal (favor considerar os 

seguintes pontos: a- aquisição de dados do prontuário; b – realização do exame; c- 

notificação do resultado; d- organização dos dados; e- outros procedimentos 

administrativos) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.484.409 

 

Apresentação do Projeto: 

Na MEJC, dentre os serviços prestados ao recém-nascido, são realizados no Ambulatório de Fonoaudiologia, a triagem auditiva 

neonatal (Teste da Orelhinha) e o Protocolo de Avaliação do Frênulo Lingual (Teste da Linguinha). Ambos em cumprimento às leis 

federais 12.303 e 13.002, respectivamente. Em ambas as triagens existem procedimentos de registro de dados prévios de identificação 

dos pacientes e dos resultados dos exames ainda realizados manualmente e a notificação às famílias é ainda ofertada verbalmente e por 

meio de breve anotação na caderneta de saúde da criança. Na busca por um atendimento eficiente, a partir da pergunta “como otimizar 
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eficiência através da análise de indicadores e da possibilidade de ampliar os estudos na área. 
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Melhorar o serviço de triagem na MEJC, teste de prevenção de surdez. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa no campo da Fonoaudiologia. 
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