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RESUMO 

 

 

Na atenção primária, o enfermeiro durante a consulta de puericultura deve avaliar a evolução 

dos marcos do desenvolvimento infantil, incluindo os marcos do desenvolvimento auditivo. A 

audição é uma das funções sensoriais, que tem o seu ápice do desenvolvimento na primeira 

infância. Diversos fatores de risco podem ocasionar a perda auditiva, que pode ser 

identificada pelo teste da orelhinha em neonatos/lactentes nos primeiros meses de vida. A 

prática adequada do enfermeiro na puericultura, relacionada à saúde auditiva infantil, poderá 

diminuir os efeitos ocasionados pela perda auditiva. Desta forma, essa dissertação objetivou 

avaliar a prática dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na atenção à saúde auditiva 

infantil. Como produtos foram elaborados dois artigos. O primeiro, artigo de revisão 

intitulado de “Fatores de risco para perda auditiva em neonatos e lactentes: revisão 

integrativa” com o objetivo de investigar na literatura os fatores de risco para perda auditiva 

em neonatos e lactentes. A busca foi realizada nas bases de dados Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and 

Retrieval Sistem on-line (Medline), Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências de Saúde 

(IBECS), Biblioteca Cochrane e Banco de dados de Enfermagem (BDENF) por meio dos 

descritores perda auditiva, lactentes e fatores de risco. A amostra selecionada foi de 15 

artigos, que abordaram a caracterização dos fatores de risco quanto à frequência, prevalência 

da perda auditiva, idade do diagnóstico e possível etiologia da perda auditiva. Os fatores de 

risco mais evidenciados foram: prematuridade, baixo peso ao nascer, hiperbilirrubinemia, 

ventilação mecânica, uso de medicações ototóxicas, doenças ou distúrbios respiratórios, 

tempo de permanência em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e história familiar. 

O segundo, artigo original intitulado de “Saúde auditiva infantil: prática dos enfermeiros da 

Estratégia Saúde da Família” se constituiu numa avaliação normativa, para verificação da 

estrutura e os processos desenvolvidos nessa atuação. O estudo foi realizado nas Unidades de 

Saúde da Família no município de Recife, Pernambuco, em uma população de 37 

enfermeiros. O instrumento de coleta de dados foi originado de uma matriz de indicadores 

validada, que aborda dimensões relacionadas à estrutura física e materiais necessários, 

adequação técnico-científica e formação profissional. A análise dos dados foi realizada com 

base nesta matriz, por meio de estatística descritiva e bivariada. Como principais resultados, 

evidenciou-se que todos os enfermeiros identificaram os marcos do desenvolvimento auditivo 

e 94,5% relataram pelo menos dois fatores de risco para perda auditiva. Apenas 21,6% 

realizaram atividades educativas relacionadas com a saúde auditiva infantil. A avaliação 

normativa desta prática foi considerada adequada (54,1%) com um escore médio de 74,5 

pontos, não evidenciando diferença estatística significante entre os escores segundo as 

variáveis biológicas e profissionais. Conclui-se que a adequada prática dos enfermeiros na 

atenção à saúde auditiva infantil traz benefícios para a criança em desenvolvimento e a 

prevenção da perda auditiva. 

 

 

Palavras-chave: Perda auditiva. Fatores de risco. Enfermagem de atenção primária. Saúde da 

criança. Desenvolvimento infantil. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In primary care, the nurse during the consultation childcare should evaluate the evolution of 

the milestones of child development, including the milestones of auditory development. 

Hearing is one of sensory functions, which has its apex of development in early childhood. 

Several risk factors can lead to hearing loss, which can be identified by the OAE test in 

neonates/infants in the first months of life. It is believed that proper nursing practice in child 

care, related to children’s hearing health, can reduce the effects caused by hearing loss. Thus, 

this dissertation aimed to evaluate the practice of nurses of the Family Health Strategy in 

attention to children's hearing health. Products like two articles were prepared. The first, a 

review article titled "Risk factors for hearing loss in newborns and infants: an integrative 

review" with the aim of investigating the literature on risk factors for hearing loss in 

newborns and infants. The search was conducted in Latin American and Caribbean Literature 

on Health Sciences (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Online Sistem 

(Medline), Spanish Bibliographic Index of Health Sciences (IBECS), Cochrane library and 

Database of Nursing (BDENF) through descriptors hearing loss, infants and risk factors. The 

selected sample of 15 articles, that addressed the characterization of risk factors and 

frequency, prevalence of hearing loss, age of diagnosis and possible etiology of hearing loss. 

The most evident risk factors were prematurity, low birth weight, hyperbilirubinemia, 

mechanical ventilation, ototoxic medications, diseases or respiratory disorders, length of stay 

in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) and family history. The second original article 

titled "Infant Hearing health: nurses' practice of the Family Health Strategy" constituted a 

normative evaluation to verify the structure and processes developed in this activity. The 

study was conducted at the Family Health Units in the city of Recife, Pernambuco, in a 

population of 37 nurses. The data collection instrument was originated from an array of 

validated indicators, which addresses related to the physical structure and materials required 

dimensions, technical and scientific appropriateness and training. Data analysis was 

performed using this matrix and descriptive/bivariate statistics. As main results, it became 

clear that all nurses identified the landmarks of auditory development and most reported at 

least two risk factors for hearing loss (94.5%). Only 21.6 % had educational activities related 

to children's hearing health. The normative assessment of this practice was considered 

adequate (54.1%) with a mean score of 74.5 points, showing no statistical significance 

between the scores and the biological and professional variables. It is concluded that the 

proper practice of nurses in the care of children's hearing health benefits the developing child 

and the prevention of hearing. 

 

 

Keywords: Hearing loss. Risk factors. Nursing in primary care. Child health. Child 

development. 
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1 INTRODUÇÃO  

Em 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou que mais de 275 milhões 

de pessoas no mundo eram portadoras de algum tipo de deficiência auditiva, de diferentes 

tipos e graus
1
. No Brasil, foram registradas 45,6 milhões de pessoas com pelo menos uma 

deficiência (visual, auditiva, motora ou mental), representando 23,9% da população. As 

pessoas com deficiência auditiva correspondem a aproximadamente 9,7 milhões, constituindo 

5% da população, que declararam alguma dificuldade ou incapacidade de escutar
2
.  

A audição é uma das funções sensoriais, que permite ao ser humano a capacidade de 

ouvir e, consequentemente, constitui um pré-requisito para aquisição e desenvolvimento da 

linguagem. Salienta-se que, tanto a audição quanto a linguagem são funções correlacionadas e 

interdependentes, consideradas fundamentais para o desenvolvimento da criança, porque 

auxiliam no aprendizado e na comunicação
3
.  

O desenvolvimento auditivo normal tem o seu ápice na primeira infância, fase ideal 

para a identificação e intervenção de possíveis distúrbios auditivos, que podem estar 

relacionados à organização, transmissão, análise e interpretação dos sons. A sua localização 

na via auditiva diferencia os tipos de perda auditiva em: condutivas, oriundas da estrutura da 

orelha externa ou média; neurossensoriais, ligadas ao nervo auditivo ou cóclea; mistas, que 

apresentam tanto alteração na condução como neurossensoriais e funcionais, originárias dos 

núcleos cocleares, vias auditivas do sistema nervoso central e cortéx cerebral
4
. 

 A perda auditiva está associada aos determinantes sociais de uma população, que 

podem influenciar na ocorrência de problemas de saúde e nos fatores de risco. Os 

determinantes sociais são compreendidos como fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos
5
. Provavelmente, dentre os fatores de risco para perda auditiva 

descritos na literatura tem-se: antecedente familiar de perda auditiva permanente, infecções 

congênitas, infecções pós-natais, anomalias craniofaciais, traumatismo craniano, 

hiperbilirrubinemia com exosanguineotransfusão, medicações ototóxicas, prematuridade, 

baixo peso ao nascer, recém-nascido pequeno para a idade gestacional (PIG), asfixia severa, 

anóxia, baixos índices de Apgar, consanguinidade, tempo de permanência em Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), ventilação mecânica, convulsões neonatais, síndrome do 

desconforto respiratório, fibroplasia, aspiração de mecônio, anormalidades cromossômicas, 

episódios de apneia, hipocalcemia
6-10

.  

Existem outros fatores tais como: suspeita familiar de atraso do desenvolvimento, 

diversas síndromes, neurofibromatose, osteopetrose, doenças neurodegenerativas e sensoriais, 

quimioterapia, oxigenação extracorpórea, alcoolismo materno, uso de drogas psicotrópicas na 
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gestação, diabetes materna, gestações múltiplas e ausência de cuidados pré-natais
6-10

. A 

identificação dos fatores de risco e dos determinantes sociais, pelos profissionais da saúde, 

possibilita o acompanhamento audiológico e o direcionamento para a detecção, ações de 

promoção da saúde e prevenção da perda auditiva. A detecção de possíveis distúrbios 

auditivos durante a infância, principalmente em neonatos e lactentes, possibilita o diagnóstico 

da perda auditiva antes do terceiro mês de vida e a intervenção antes dos seis meses
7
.  

Há diversos fatores que transcorrem entre a detecção e o diagnóstico da perda auditiva, 

entre eles o pouco esclarecimento e informação da população sobre a necessidade e a 

importância da detecção precoce da perda auditiva infantil e a reduzida participação dos 

profissionais da saúde na valorização e no encaminhamento para o Teste da Orelhinha
3
. O 

teste da Orelhinha, denominado de Triagem Auditiva Neonatal (TAN), tem como finalidade a 

avaliação da capacidade auditiva do neonato para a detecção de possíveis distúrbios nos 

primeiros meses de vida.  

A implantação do programa de TAN é recomendada pelo Joint Committe on Infant 

Hearing (JCIH), que inicialmente abrangia os neonatos com fatores de risco, e posteriormente 

foi direcionado para todos os recém-nascidos, sendo denominado de Triagem Auditiva 

Neonatal Universal (TANU)
7,8

. No Brasil, a TANU foi estabelecida pela Lei nº 12. 303 de 

2010 que descreve sobre a obrigatoriedade do exame de Emissões Otoacústicas Evocadas 

(EOAE), para todas as crianças nascidas em hospitais e maternidades
11

.  Portanto, a TANU 

tornou-se o exame de rastreamento para o diagnóstico da perda auditiva devendo ser realizado 

antes da alta hospitalar do recém-nascido, uma vez que possibilita a identificação de 

distúrbios auditivos de intensidade moderada, grave ou profunda
12

. 

Com o objetivo de realizar um adequado acompanhamento às pessoas com perda 

auditiva, foi publicado em 2004, a Portaria do Gabinete do Ministro/ Ministério da Saúde 

(GM/MS) nº 2073, que institui a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, baseada na 

Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica nº 8080/90 e 8142/90, que tem como propósito 

o êxito na intervenção por meio de ações de promoção da saúde, prevenção, tratamento e 

reabilitação de doenças/agravos em todos os níveis da atenção à saúde, por intermédio da 

equipe interdisciplinar e ações intersetoriais
13

. É essencial a implementação desta política, 

para a melhoria da assistência diagnóstica e terapêutica especializada às pessoas com ou sem 

risco de perda auditiva, por meio da oferta de triagem e monitoramento da audição de 

neonatos, pré-escolares e escolares, assim como a educação continuada dos profissionais da 

saúde
13

.  
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A Portaria nº 587, de 07 de Outubro de 2004, descreve as ações de saúde auditiva 

tanto na atenção primária como nos serviços de média e de alta complexidade, determinando a 

qualidade técnica necessária para o bom desempenho de cada nível de atenção
14

. Na atenção 

primária, as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças/agravos são realizadas na 

Estratégia Saúde da Família (ESF) através da atenção integral e contínua a todos os 

indivíduos de uma área adscrita
15

.  

Portanto, a ESF é considerada: “o primeiro nível de contato, ou seja, a porta de entrada 

preferencial dos indivíduos, das famílias e da comunidade para todas as necessidades de 

saúde”
16

. No que diz respeito às ações de prevenção, estas são realizadas de forma individual 

e/ou coletiva e podem favorecer a identificação precoce de problemas auditivos 
13

.  

Como educadores em saúde, os profissionais da ESF são responsáveis pela 

sistematização, desenvolvimento e acompanhamento da evolução do processo educativo nos 

serviços de saúde, voltados para a realidade da população
17

. Estes profissionais ao 

promoverem a assistência primária podem referenciar os usuários, com possíveis distúrbios 

auditivos, para serviços de média ou de alta complexidade, de acordo com fluxos 

assistenciais, das instâncias municipal, estadual ou federal. 

O enfermeiro deve realizar consultas e procedimentos de enfermagem nas USF, no 

domicílio e na comunidade. Além dessas, existem outras atribuições desenvolvidas por este 

profissional como a solicitação de exames complementares, prescrição de medicações 

estabelecidas em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde
18

; 

planejamento, coordenação, gerenciamento e avaliação das ações desenvolvidas pelos 

técnicos de enfermagem e ACS; supervisão e realização de atividades de educação 

permanente voltadas aos ACS e equipe de enfermagem e organização de grupos específicos 

de indivíduos com situação de risco para a saúde
19

.  

Ao prestar assistência à saúde da criança, o enfermeiro objetiva a promoção da saúde, 

prevenção e recuperação de doenças/agravos, buscando assegurar um crescimento e o 

desenvolvimento saudáveis na plenitude de suas potencialidades, sob o ponto de vista da 

integralidade da atenção. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento faz parte da 

avaliação integral à saúde da criança, constituindo ação realizada na consulta de puericultura, 

a qual envolve avaliação antropométrica, do estado nutricional, do crescimento e 

desenvolvimento neuropsicomotor, ações de imunização, bem como ações educativas à 

mãe/família/cuidador sobre os cuidados à criança e o registro dessas avaliações no prontuário 

e na Caderneta de Saúde da Criança
20

.    
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Não somente o enfermeiro como toda a equipe de saúde deve estar preparada para esse 

acompanhamento, identificando crianças de risco, fazendo busca ativa de crianças faltosas ao 

calendário de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, detectando e abordando 

adequadamente as diversas alterações
20

. A consulta de enfermagem na puericultura segue 

etapas que direcionam suas ações de forma sistemática, através da coleta de dados referentes à 

história da criança e da família como a anamnese, o exame físico, a identificação de 

problemas, a elaboração de diagnósticos e as intervenções de enfermagem, que devem incluir 

orientações próprias de cada fase do ciclo de vida
21

.   

Durante a consulta, o enfermeiro deve avaliar a evolução dos marcos do 

desenvolvimento infantil, incluindo a avaliação dos marcos do desenvolvimento auditivo da 

criança, que são representados pela atenção ao estímulo sonoro de zero aos cinco meses, 

procura da fonte sonora dos três aos seis meses, localização lateral no plano da orelha a partir 

dos cinco meses, localização indireta para baixo a partir dos nove meses, localização direta 

para baixo e indiretamente para cima, a partir dos 12 meses, localização direta para cima a 

partir dos 18 meses
22

.  

É fundamental a valorização das informações dos pais ou cuidadores relacionadas aos 

possíveis sinais da perda auditiva observados na criança, como por exemplo, quando ela ao 

dormir, não acorda e/ou reage a ruídos do ambiente, não atende ao chamado, respondendo 

apenas quando está olhando para o cuidador, fala pouco ou não fala. Alguns dos marcos do 

desenvolvimento da criança relacionados à saúde auditiva estão contemplados no instrumento 

de vigilância do desenvolvimento, proposto pelo Ministério da Saúde, para o 

acompanhamento na puericultura, baseados em cada faixa etária da criança: de 0 a 1 mês - o 

neonato responde ao estímulo sonoro (cerca de 30 cm de cada orelha) apresentando reação; 1 

a 2 meses - emite sons e sorriso social quando estimulada; 2 a 4 meses - responde a fala da 

pessoa como se estivesse conversando com ela; 4 a 6 meses - localiza o som de um estímulo 

suave próximo à orelha direcionando a cabeça ao objeto e de 9 a 12 meses - produz uma 

conversação incompreensível consigo mesma 
23,24

.  

Esse instrumento de avaliação, consta na caderneta de saúde da criança, que prevê um 

processo sistematizado de avaliação do desenvolvimento infantil, que inclui além da avaliação 

dos marcos por faixa etária, um quadro que orienta o enfermeiro para a tomada de decisão ao 

observar a ausência de um ou mais marcos para a faixa etária da criança. Da mesma forma, 

orienta a conduta quando há ausência de dois ou mais marcos para a faixa etária anterior, 

sendo considerado como provável atraso do desenvolvimento, devendo a criança ser 

encaminhada para avaliação neuropsicomotora 
23,24

. Nas crianças de zero a um mês deve-se 
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considerar ausência de um ou mais marcos para a faixa etária, suficiente para esta 

classificação
25

.  

Na ausência de um ou mais marcos para a faixa etária, tem-se o alerta para o 

desenvolvimento, devendo-se promover a orientação à genitora ou cuidador sobre a 

estimulação da criança e retorno a USF em 30 dias. Na existência de marcos do 

desenvolvimento normal com um ou mais fatores de risco, o profissional deve orientar a 

genitora ou cuidador sobre os sinais de alerta e reavaliar a criança em 30 dias. No caso de 

desenvolvimento normal, sem fatores de risco, realizar o acompanhamento de acordo com os 

parâmetros de consultas de puericultura recomendado pelo Ministério da Saúde ou protocolo 

estabelecido pelo município 
23,24

. 

A vigilância ao desenvolvimento deve ser entendida como processo contínuo de 

acompanhamento das atividades, relacionadas à promoção do potencial de desenvolvimento 

da criança e à detecção de problemas, que envolvem os profissionais da saúde, pais e 

familiares 
23,24

. No que se refere às ações de promoção à saúde e prevenção de 

doenças/agravos, desenvolvidas pelo enfermeiro por meio da educação em saúde, devem ser 

direcionadas tanto para a família quanto aos demais atores envolvidos no contexto social da 

criança. 

As ações educativas têm o intuito de orientar a comunidade para a adoção de condutas 

na identificação e tratamento dos desvios da linguagem e audição, considerando a realidade 

de cada população
17

. A prevenção da perda auditiva protege a criança contra as possíveis 

disfunções da audição e da linguagem, sendo importante a qualificação e a atenção dos 

profissionais da saúde tanto na prevenção quanto no encaminhamento precoce e adequado dos 

casos suspeitos
26

. 

 Desta forma, é fundamental o conhecimento e a valorização da atenção à saúde 

auditiva infantil pelos profissionais da saúde, principalmente os enfermeiros, que estão 

envolvidos no período pré, trans e pós- gestacional, para que haja efetividade nos programas 

de triagem auditiva, tendo em vista a detecção precoce da perda auditiva
27

.  

Acredita-se que, a prática adequada do enfermeiro na puericultura, relacionada à saúde 

auditiva infantil, poderá diminuir os efeitos decorrentes da perda auditiva. A avaliação dessa 

adequação permitirá uma reflexão sobre o conhecimento e experiência, referente à atenção à 

saúde auditiva em crianças menores de dois anos de idade. 

Neste contexto, esta pesquisa avaliativa apresenta a seguinte pergunta condutora: 

Como os enfermeiros da Estratégia Saúde da Família atuam na atenção à saúde auditiva 

infantil? 
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Em consonância com o Programa de Pós-graduação em Enfermagem do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, esta dissertação foi estruturada 

no formato de dois artigos científicos.  

O artigo de revisão integrativa intitulado de “Fatores de risco para perda auditiva em 

neonatos e lactentes: revisão integrativa”, que foi submetido à revista da Sociedade Brasileira 

de Fonoaudiologia, Qualis B2 para Enfermagem e B1 para Fonoaudiologia e objetivou 

investigar na literatura os fatores de risco para perda auditiva em neonatos e lactentes.  

O artigo original, “Saúde Auditiva Infantil: Prática dos enfermeiros da Estratégia 

Saúde da Família”, que foi submetido à revista da Escola de Enfermagem da USP, com Qualis 

A2 para Enfermagem e B1 para Fonoaudiologia. O objetivo deste artigo foi avaliar a prática 

dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na atenção à saúde auditiva infantil.  

Os resultados desta pesquisa avaliativa poderão oferecer subsídios à implementação de 

estratégias de educação permanente, direcionadas para a equipe de saúde da atenção primária, 

assim como a possibilidade de questionamentos relacionados à formação acadêmica e 

complementar do profissional de enfermagem, no que diz respeito à atenção à saúde auditiva 

infantil.  

Outro aspecto a ser considerado, na avaliação dos enfermeiros, é a possibilidade do 

instrumento aplicado ser adaptado e utilizado por outros profissionais da saúde, em outras 

localidades. Portanto, acredita-se que esse estudo poderá contribuir para o avanço do 

conhecimento científico da Enfermagem e da Fonoaudiologia, sobre a temática. 
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2 OBJETIVOS           

2.1 Geral 

Avaliar a prática dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na atenção à saúde 

auditiva infantil. 

2.2 Específicos          

 Validar a matriz de indicadores para avaliação da prática dos enfermeiros na 

atenção à saúde auditiva infantil.  

 Analisar a estrutura física das unidades de Saúde e a adequação técnico-

científica dos enfermeiros na avaliação e conduta relacionados à saúde auditiva 

infantil. 

 Averiguar a formação profissional e a prática de atividades educativas pelos 

enfermeiros relacionadas à saúde auditiva infantil. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Saúde Auditiva Infantil 

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou que cerca de 10% da população 

mundial, em torno de 650 milhões de pessoas apresentam algum tipo de deficiência (auditiva, 

visual, motora, mental), e destas, 80% são oriundas de países em desenvolvimento
28

.  

 No Brasil, a prevalência da perda auditiva é 1,8%, com predominância no período 

neonatal
29

. A sua incidência é de 1,2 a cada 1000 nascidos vivos, conforme a recomendação 

01/99 do Comitê Brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância (CBPAI)
30

. Esta é considerada 

uma incidência relativamente elevada, quando comparada com as doenças metabólicas da 

triagem neonatal obrigatória
31

. A incidência da perda auditiva bilateral foi estimada de 1 a 3 

por 1000 nascidos vivos, elevando-se para 2 a 4 nascidos vivos admitidos em UTIN
32

. 

Entretanto, em neonatos prematuros e/ou com baixo peso ao nascer acompanhados em UTIN, 

foi demonstrado maior prevalência da perda auditiva com 6,3% dos nascidos vivos
33

.   

A perda auditiva é uma deficiência sensorial proveniente da incapacidade total ou 

parcial de compreender os sons através do ouvido
34

. A classificação pode ser dividida de 

acordo com a localização, lateralidade (unilateral ou bilateral), simetria, característica clínica 

(sindrômica ou não-sindrômica), período de aquisição (congênita, perinatal, pós-natal), 

hereditariedade, período de manifestação clínica (pré-lingual, perilingual ou pós-lingual) e 

intensidade
35

.  

Quanto à localização da perda auditiva pode ser classificada em: Condutiva – quando 

é originada de doenças que afetam a orelha externa e/ou média, diminuindo a energia sonora 

para a orelha interna. Neurossensorial – quando é resultante de distúrbios que acometem a 

cóclea ou nervo auditivo. Mista – quando são de origem condutiva e neurossensorial de uma 

mesma orelha. Central – quando é ocasionada por lesão localizada na via auditiva central. 

Funcional – quando é evidenciada por um quadro audiológico com perda auditiva exagerada 

ou simulada
36

. 

Há diversas classificações quanto à intensidade (grau) da perda auditiva e a mais 

comumente empregada é a de Davis e Silvermann (1970), que está embasada na média de 

limiares tonais obtidas nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz. Todavia, o Bureau 

Internacional d’Audio Phonologie (BIAP), em 2003, classifica da seguinte maneira: Leve – 

entre 21 a 40 dB; Moderada grau I – 41 a 55 dB; Moderada grau II – 56 a 70 dB; Severa grau 

I – 71 a 80 dB; Severa grau II – 81 a 90 dB; Profunda grau I – 91 a 100 dB; Profunda grau II 

– 101 a 110 dB; Profunda grau III – 111 a 120 dB; Anacusia – perda total
36

. 
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A sua ocorrência pode estar associada a vários fatores de risco, que possivelmente 

podem demonstrar a etiologia. Os fatores de risco em neonatos e lactentes foram descritos 

pelo Joint Committee on Infant Hearing (JCIH), em 1994, 2000 e 2007, conforme 

mencionados a seguir: antecedente familiar de perda auditiva permanente, infecções 

congênitas (rubéola, sífilis, citomegalovírus, herpes, toxoplasmose, Aids); infecções pós-

natais associadas à perda auditiva sensorioneural (herpes, varicela e meningite bacteriana); 

anomalias craniofaciais (incluindo as do hélix, meato acústico, apêndices pré-auriculares e 

osso temporal); traumatismo craniano (fraturas nos ossos de base e temporal); 

hiperbilirrubinemia com exosanguineotransfusão, medicações ototóxicas (aminoglicosídeos, 

tombramicina, gentamicina, amicacina, vancomicina, indometacina e diuréticos como 

furosemida, quando utilizados por mais de cinco dias); baixo peso ao nascer (< 2500g); 

prematuridade, anóxia, asfixia severa, incluindo índices de Apgar de 0 a 4 no 1º minuto ou de 

0 a 6 no 5º minuto, tempo de permanência em UTIN por mais de 48h, ventilação mecânica 

por mais de cinco dias, suspeita familiar de atraso do desenvolvimento, na audição, fala ou 

linguagem 
6-10

. 

Há outros fatores de risco tais como: associação da perda sensorioneural e condutiva 

permanente de maneira progressiva ou tardia com diversas síndromes (Waardenburg, Alport, 

Jervell e Lande-Nielson, Pendred e Usher); neurofibromatose, osteopetrose e doenças 

neurodegenerativas e sensoriais (síndrome de Hunter, ataxia de Friedreich, síndrome de 

Charlot-Marie-Tooth); quimioterapia, oxigenação extracorpórea, consanguinidade, alcoolismo 

materno, uso de drogas psicotrópicas na gestação, convulsões neonatais, síndrome do 

desconforto respiratório, fibroplasia, aspiração de mecônio, anormalidades cromossômicas, 

diabetes materna, gestações múltiplas, ausência de cuidados pré-natais, episódios de apneia, 

hipocalcemia e recém-nascido pequeno para a idade gestacional (PIG)
 6-10

. 

Sabe-se que, além dos fatores de risco para perda auditiva há uma influência dos 

determinantes sociais de saúde em uma população. Em 1986, a Carta de Ottawa e a Comissão 

sobre determinantes sociais da Saúde, descreveram sobre os fatores necessários para a 

promoção da saúde da população tais como: paz, abrigo, educação, alimentação, um 

ecossistema estável, renda, justiça social, equidade e sustentabilidade dos recursos
37

. Esta 

carta tem como estratégia a promoção da saúde para superar o desemprego, pobreza, 

habitação precária e outras desigualdades sociais e econômicas
38

. 

  Diante do contexto da promoção à saúde, para que ocorra à detecção, diagnóstico, 

intervenção da perda auditiva em neonatos e lactentes é fundamental a realização de uma 

avaliação auditiva do neonato, denominada popularmente de teste da Orelhinha. Este teste, 
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conhecido como a Triagem Auditiva Neonatal (TAN) foi sugerido, desde 1969, pelo JCIH 

para os neonatos com fatores de risco. Em 2000, o JCIH fez novas proposições com a 

inclusão da TAN para todos os recém-nascidos, preferencialmente na alta hospitalar, e no 

máximo aos três meses de idade 
39,40

.  

  O programa da TAN engloba um conjunto de ações para a atenção integral à saúde 

auditiva infantil, que não se restringe apenas a triagem, mas ao monitoramento e 

acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem, diagnóstico e reabilitação 

da perda auditiva
41

.  

  No Brasil, a TAN teve seu início na década de 80 para todos os neonatos
42

. O Comitê 

Brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância (CBPAI), representado por entidades envolvidas 

no diagnóstico da perda auditiva, em 1999, elaborou a Resolução no 01/99 que recomendou a 

implantação da Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) para todos os neonatos, que 

devem ser testados logo após o nascimento ou, por no máximo três meses de idade. Após 

diagnóstico confirmado, a intervenção deve ser realizada até os seis meses de idade e a 

avaliação e o acompanhamento devem ser efetuados por uma equipe multidisciplinar de 

forma conjunta
43

.  

  A TAN tornou-se eficaz para a detecção da perda auditiva, mas não havia ações 

estratégicas implantadas nos estados e municípios quanto à sua realização
40

. Neste sentido, o 

Ministério de Saúde, em 2004, aprovou a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva 

(GM/MS nº 2073 de 2004), trazendo o atendimento integral aos portadores de perda auditiva 

com ações que abrangem a baixa, média e alta complexidade disponibilizando exames e 

outros procedimentos necessários para o diagnóstico, intervenção e reabilitação
13

.  

  Estas ações devem ser intermediadas de maneira intersetorial, por uma equipe 

multidisciplinar que garanta a promoção à saúde auditiva e prevenção da perda auditiva
13

.  

Neste mesmo ano lançou a Portaria nº 587 de 07 de outubro, que aborda as ações de saúde 

auditiva em cada nível de complexidade da atenção e a qualidade técnica necessária para o 

bom desempenho de cada serviço prestado
14

. 

  Sobre a obrigatoriedade da realização da TANU, os projetos de Lei nº 6.951 (2002) e 

nº 1.872 (2003) dispõem sobre o exame de rastreamento, denominado de Emissões 

Otoacústicas Evocadas, nas unidades públicas e privadas complementares do Sistema Único 

de Saúde (SUS). O projeto de Lei nº 1.872 dispõe sobre a obrigatoriedade do diagnóstico da 

perda auditiva em neonatos, imediatamente após o nascimento, nas maternidades e hospitais 

e, em 2010, a Lei nº 12.303, recomenda a realização da TANU, em todas as crianças nascidas 

em hospitais e maternidades, públicas e privadas 
11, 44-46

. 
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 A obrigatoriedade desta lei reforça as ações dos programas de TANU e a sua 

efetividade no país. Conforme recomendações internacionais, para os programas serem 

efetivos devem alcançar 95% dos neonatos e lactentes
8
. No Brasil, foi demonstrada uma 

efetividade de 87,1% no município de Maceió e de 69,4% em Campinas 
47,48

.     

Todavia, em centros de saúde localizados na Nigéria foi observada uma melhor 

cobertura de 88% dos neonatos e lactentes com até três meses de idade
49

. Apesar disto, 

evidenciou- se que apenas 7,5% dos hospitais públicos da África do Sul ofereciam a TAN e 

menos de 1% a TANU
50

. 

 A TANU vem se expandindo pelo Brasil, nas últimas duas décadas, salientando que 

concomitante a este processo ocorreu à reorientação do modelo assistencial na atenção 

primária a saúde com a criação da Estratégia Saúde da Família (ESF), que tem como um dos 

objetivos a atuação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde
19

. 

   É relevante que, os profissionais da ESF estejam qualificados para as ações em saúde 

auditiva infantil, desenvolvendo a prevenção da perda auditiva, por meio do encaminhamento 

precoce dos casos suspeitos, buscando maior resolubilidade
51

. 

3.2 Prática do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família na Saúde Auditiva Infantil 

 A ESF prevê ações de vigilância e de promoção da saúde, prevenção e controle de 

doenças/agravos que estão baseadas nos conhecimentos da epidemiologia e das ciências 

sociais
52

. Para a viabilização dessas ações, é essencial a atuação de uma equipe 

multiprofissional com a participação de enfermeiro generalista ou especialista, de um médico, 

um ou dois técnicos de enfermagem e até 12 agentes comunitários de saúde 
19,53

. 

Dentre os componentes desta equipe, destaca-se o enfermeiro, uma vez que suas 

funções perpassam por experiências em planejamento, execução e avaliação de ações 

assistenciais, gerenciais e educativas
54

. As atribuições do enfermeiro da ESF, dentre outras 

são: realização da assistência integral através da promoção e proteção da saúde, prevenção de 

doenças/agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde dos indivíduos 

e famílias adstritas, em território delimitado, da USF e quando necessário no domicílio e/ou 

espaços comunitários
19

.   

Para que estas ações sejam efetuadas são necessárias intervenções como visitas 

domiciliares, internação domiciliar, participação em grupos comunitários, atendimento na 

unidade, educação em saúde, dentre outras
55

. A atuação do enfermeiro permeia os campos da 

assistência, gerência, educação/formação distribuídos em diversas responsabilidades 

direcionadas tanto para os indivíduos quanto para a comunidade
56

. 
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O enfermeiro acompanha todas as fases do desenvolvimento humano, dentre elas a 

infância, atuando conforme protocolos ou normas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal 

ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão como realização da 

consulta de enfermagem, solicitação de exames complementares e prescrição de 

medicações
19

. Na fase de desenvolvimento da infância, o enfermeiro executa a consulta de 

puericultura, que tem como proposta cuidar do crescimento e desenvolvimento do neonato e 

lactente de forma integrada
33

.    

 A consulta de enfermagem, na puericultura, objetiva o acompanhamento sistemático 

das crianças, onde são avaliados o seu crescimento e desenvolvimento, vacinação, aleitamento 

materno, alimentação complementar e orientações às mães ou cuidadoras sobre a prevenção 

de acidentes, higiene individual e ambiental e identificação precoce dos agravos visando à 

intervenção apropriada
21

. As ações peculiares à puericultura visam: triagem, orientação, 

promoção da saúde e prevenção de doenças/agravos
33

. 

  Como subsídios ao atendimento do enfermeiro foi implementada a estratégia de 

Atenção Integrada as Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) adotada pelo Ministério da 

Saúde, na década de 90, ao qual traz orientações e condutas para a melhoria da qualidade da 

assistência prestada à saúde da criança. A estratégia em relação ao acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento preconiza a avaliação dos marcos do desenvolvimento infantil 

e a conduta a ser adotada diante de possíveis alterações 
23-25, 57,58

.  

Neste contexto, o enfermeiro em sua avaliação dos marcos do desenvolvimento global 

da criança contempla aqueles interligados com a audição e linguagem. Neste âmbito, há o 

instrumento de vigilância do desenvolvimento, disponibilizado na Caderneta de Saúde da 

Criança, do Ministério da Saúde, que contempla os marcos do desenvolvimento infantil 

conforme a faixa etária, incluindo os auditivos e da linguagem, assim como orienta o 

profissional a utilizar estratégias para verificá-los 
23,24

.  

Os marcos do desenvolvimento auditivo e da linguagem, compreendidos de zero aos 

36 meses, descritos na Caderneta de Saúde da Criança são: reage ao som quando estimulada 

(0 a 1 mês), sorri socialmente quando estimulada (1 a 2 meses), emite sons (1 a 2 meses), 

responde ativamente ao contato social (2 a 4 meses), localiza o som quando estimulada (4 a 6 

meses), duplica sílabas (6 a 9 meses), produz  jargão, uma conversa incompreensível consigo 

mesma (9 a 12 meses), vocaliza uma palavra (12 a 15 meses), vocaliza três palavras (15 a 18 

meses), compreende frases com duas palavras (24 a 30 meses) e reconhece duas ações 

apontando para figuras quando interrogada (30 a 36 meses)
 23,24

. 
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A aquisição das habilidades auditivas é verificada através destes marcos do 

desenvolvimento e segue as etapas de detecção, discriminação, localização, reconhecimento e 

compreensão auditiva. Estas etapas são finalizadas a partir dos 18 meses da criança, onde ela 

consegue entender a fala, responder perguntas sobre um evento ou história e de recontá-la
59

. 

 O enfermeiro reconhecendo os marcos do desenvolvimento, entre eles os auditivos e 

da linguagem, durante a consulta de puericultura, efetiva a sua avaliação e orienta a conduta 

adequada. As condutas devem estar baseadas na impressão diagnóstica de: provável atraso no 

desenvolvimento, alerta para o desenvolvimento, desenvolvimento normal com fatores de 

risco ou desenvolvimento normal 
23,24

. 

 O provável atraso do desenvolvimento se caracteriza quando o lactente não apresenta 

dois ou mais marcos para a faixa etária anterior ou apenas um ou mais marcos para a faixa 

etária atual, caso esteja entre zero a um mês de vida. A conduta do enfermeiro será executar o 

encaminhamento para avaliação neuropsicomotora com profissionais especializados 
23-25

. 

 O alerta para o desenvolvimento é considerado quando o lactente maior de um mês 

não demonstra um ou mais marcos para a faixa etária atual. Na conduta o enfermeiro deve 

orientar a genitora/cuidadora sobre a estimulação do lactente, assim como agendar consulta 

em 30 dias 
23,24

. 

 O desenvolvimento normal com um ou mais fatores de risco se caracteriza quando o 

lactente alcança todos os marcos para a faixa etária, todavia há fatores de risco para o 

desenvolvimento, que transcorreram durante o período pré-natal, trans e/ou pós-natal. A 

conduta do enfermeiro será realizar orientações à genitora/cuidadora sobre os sinais de alerta 

e reavaliá-lo com 30 dias 
23,24

. 

 O desenvolvimento normal, sem fatores de risco, é considerado quando o lactente 

demonstra todos os marcos compatíveis com a faixa etária. Ou seja, na conduta o enfermeiro 

deve apoiar e orientar a genitora/cuidadora sobre a estimulação da criança e promover o 

acompanhamento de acordo com o calendário de consultas, de rotina do serviço, ou o 

recomendado pelo Ministério da Saúde 
23,24

. 

 É fundamental a prática do enfermeiro na vigilância do desenvolvimento infantil, e no 

que se refere à saúde auditiva, pois poderá existir uma associação entre o atraso ou alerta do 

desenvolvimento auditivo com a perda auditiva. Outro aspecto a ser considerado é o 

desenvolvimento auditivo normal, com a presença de fatores de risco para perda auditiva, 

visto que os enfermeiros precisam distingui-los para o acompanhamento em menores 

intervalos e identificação precoce da perda auditiva. Além disso, há a necessidade do 
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envolvimento nos programas de saúde auditiva infantil, para melhor compreensão dos fatores 

de risco para a perda auditiva 
60

. 

 Contudo, a perda auditiva pode ser encontrada em neonatos e lactentes com ou sem 

fatores de risco na mesma proporção, lembrando que há estimativas de 10% de prevalência 

dos nascidos vivos apresentarem estes fatores
41

. É importante a identificação da perda 

auditiva, principalmente durante o período de desenvolvimento das habilidades auditivas, nos 

dois primeiros anos de vida, uma vez que pode influenciar no desenvolvimento global e 

repercutir no âmbito social, econômico e educacional dos neonatos ou lactentes
59

. 

 A prática do enfermeiro é imprescindível no campo da saúde auditiva infantil pela 

abrangência das ações e diversificação dos procedimentos direcionados para o 

neonatos/lactentes e sua família, bem como para a comunidade. 

3.3 Educação em Saúde como instrumento de promoção e prevenção da Saúde Auditiva 

Infantil  

O enfermeiro, na sua prática, permanece em contato por maior tempo com o 

neonato/lactente, a família e a comunidade, em virtude das suas funções de cuidador, 

supervisor e educador. Educar em saúde é uma das atribuições que perpassa todos os níveis da 

assistência à saúde
61

. Neste sentido, a educação em saúde define-se como uma prática 

hegemônica, voltada para o controle do processo saúde-doença através do conhecimento dos 

profissionais da saúde, principalmente do enfermeiro, para a população
62

.  

A educação em Saúde é um campo multifacetado, que converge em diversas 

concepções tanto da área da educação como da saúde trazendo diferentes compreensões de 

mundo influenciadas por posições político-filosóficas sobre o homem e a sociedade. Com a 

ampliação da educação em saúde houve a inclusão de políticas públicas, ambientes 

apropriados e reorientação dos serviços de saúde
63

. 

 No âmbito da Estratégia Saúde da Família, a educação popular em saúde tem como 

proposta a integração entre as práticas populares e as experiências dos profissionais, 

juntamente com os movimentos populares e sociais
64

. A educação popular em saúde incorpora 

outras práticas e espaços educativos trazendo empoderamento da comunidade através do 

encorajamento e apoio das pessoas e grupos sociais, no cuidado com a saúde
65

.  

De modo geral, a educação em saúde propicia aprendizagem significativa através da 

construção do conhecimento durante as atividades educativas. Estas atividades educativas 

podem ser direcionadas individualmente ou coletivamente, permitindo que o enfermeiro possa 

desenvolver nas pessoas um sentido de responsabilidade, enquanto indivíduo, membro de 

uma família e da comunidade no que diz respeito à saúde
60

. 
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É pertinente considerar que, as atividades educativas realizadas pelos enfermeiros da 

ESF tenham a capacidade de atender as necessidades dos indivíduos e grupos sociais na busca 

da transformação consciente da realidade
61

.  Estas atividades educativas devem estar 

contextualizadas de acordo com as diferentes fases do ciclo de vida do indivíduo. Em relação 

à saúde da criança, o enfermeiro precisa conhecer as fases do crescimento e desenvolvimento 

valorizando as vivências, hábitos e cultura da sua família, no intuito de identificar a maneira 

mais eficaz para promover atividades educativas
66

. 

As propostas pedagógicas adotadas nas atividades educativas podem ser libertadoras e 

comprometidas com o desenvolvimento da solidariedade e cidadania, orientando-se para 

ações de melhoria da qualidade de vida da criança e sua família
63

. Dentre os maiores 

educadores tem-se como referência Paulo Freire, com seu método inovador no pensamento 

pedagógico, que experimentou um método para educação de adultos recomendando a 

utilização da problematização sobre a dúvida, estímulo ao senso crítico e criatividade na 

resolução de problemas e na construção de situações significativas para desenvolver 

competências 
67,68

. 

A prática da educação em saúde, baseadas no método de Paulo Freire, são alicerces 

para as atividades educativas realizadas pelos profissionais da ESF e dentre estes, o 

enfermeiro, no que diz respeito à saúde auditiva infantil. Neste sentido, a orientação dada à 

família é indispensável, porque através das ações contínuas sobre a saúde auditiva, permitirá a 

compreensão e valorização do atendimento de puericultura
69

. 

 Há diversas propostas pedagógicas que podem ser adotadas pelo enfermeiro ao 

promover as atividades educativas. Todavia, faz-se necessária a realização de capacitações, 

cursos, treinamentos entre outros com a finalidade de mantê-lo atualizado. Isto é um desafio, 

uma vez que precisam estar em constante processo de formação para garantir a qualidade 

desta prática
60

.  

No que diz respeito às atividades educativas, direcionadas para saúde auditiva infantil, 

apenas serão válidas quando houver consciência dos profissionais sobre a sua atuação com os 

neonatos, lactentes e sua família 
49,70

. Diante deste contexto, o enfermeiro deve buscar 

oportunidades direcionadas à saúde auditiva infantil com o propósito de uma preparação 

eficaz, emancipatório e responsável
66

. Surge então a necessidade de investimentos na área da 

formação permanente para prevenção e intervenção na perda auditiva e nos fatores de risco 

existentes no período pré, trans ou pós-natal através ações de promoção à saúde auditiva 

infantil
60

.  
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A educação permanente, sobre a saúde auditiva infantil, é uma forma de aprendizagem 

significativa, que favorecerá a transformação da prática dos enfermeiros, influenciando nas 

atividades educativas e consequentemente na organização do trabalho na atenção primária. 

Nesta perspectiva, tendo-se a educação permanente como uma ferramenta dinamizadora na 

atenção primária, poderá proporcionar compreensão, valoração e apropriação dos modelos de 

atenção na Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva
71

. 

3.4 Avaliação da prática da enfermagem na atenção à Saúde Auditiva Infantil 

O enfermeiro da ESF para atuar no campo da saúde auditiva infantil precisa de: 

formação profissional, educação permanente, espaço físico e outros materiais necessários para 

execução das funções assistenciais e educativas. A viabilidade destes componentes dependerá 

da formação profissional do enfermeiro e da gestão em saúde vigente, uma vez que estão 

inseridos em uma conjuntura sócio-político e econômica. 

Uma forma de averiguar estes aspectos é efetivar uma “avaliação em saúde”, que 

segundo Chen
72

 está baseado em métodos orientados para uma discussão teórica sobre as 

relações entre intervenção, contexto e resultados obtidos. No Brasil, a avaliação em saúde 

ainda é incipiente, devido à pouca incorporação das práticas, tendo um caráter mais 

prescritivo, burocrático e punitivo ao invés de subsidiário para o planejamento da gestão
73

. 

Todavia, nos últimos anos, a avaliação em saúde vem se configurando como 

importante instrumento no planejamento e na gestão de sistemas e de serviços de saúde
74

. A 

importância das avaliações em saúde permeia predominantemente os pólos da tríade: 

produção de conhecimento, apoio para a tomada de decisão e subsídios a gestão
75

. 

Segundo Bezzi
76

, a avaliação é um conjunto de atividades q00ue expressam um juízo 

com argumentações sobre desempenho, serviços, políticas, programas, etc. Avaliar consiste, 

fundamentalmente, em fazer um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou os seus 

componentes para favorecer a tomada de decisões. Neste sentido, os principais objetivos de 

uma avaliação são
77

:  

• Ajudar no planejamento e elaboração de uma intervenção; 

• Fornecer informação para melhoria de uma intervenção; 

• Determinar os efeitos de uma intervenção e auxiliar na tomada de decisão para a sua 

permanência, modificação ou interrupção; 

• Contribuir para o progresso dos conhecimentos. 

Dentre os tipos de avaliação tem-se a classificada em técnico-científica ou técnico-

operacional, que está baseada em critérios para a sua realização, tais como: objetivo da 

avaliação, metodologia adotada, posição do avaliador, contexto da avaliação, formas de 
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aplicação das informações coletadas e temporalidade de avaliação
75

. Outro tipo é a pesquisa 

avaliativa pode ser a elaborada a partir de um procedimento científico ou uma avaliação 

normativa, onde ocorre a aplicação de critérios e normas
77

.  

A avaliação normativa é uma atividade comum em uma organização ou programa, que 

corresponde às funções de controle e acompanhamento ou garantia de qualidade
78

. A 

qualidade da avaliação pode ser definida através de atributos denominados em sete pilares: 

eficácia, efetividade, eficiência, equidade, acesso, adequação, aceitação, legitimidade, 

otimização e qualidade técnico-científica
79

. Vale salientar que, o atributo da qualidade 

técnico-científica é compreendido como a aplicação de ações em consonância com o 

conhecimento e a tecnologia disponível
80

.  

A avaliação normativa permite julgar a estrutura física e o processo. A estrutura física 

corresponde aos recursos empregados de modo adequado e o processo mede a adequação dos 

serviços para atingir os resultados esperados
77

. A apreciação do processo de uma intervenção, 

que tem a finalidade de oferecer serviços, pode ser de composta em três dimensões: a 

dimensão técnica, a dimensão das relações interpessoais e a dimensão organizacional.  

A dimensão técnica abrange a adequação dos serviços visando à qualidade dos 

serviços. A dimensão das relações interpessoais se baseia na interação psicológica e social 

entre os clientes e profissionais. A dimensão organizacional refere-se à acessibilidade aos 

serviços, à extensão da cobertura dos serviços, à globalidade e à continuidade dos cuidados e 

serviços prestados
77

. 

A avaliação normativa tem como finalidade auxiliar os gerentes nas suas funções, pois 

é o responsável pelo funcionamento e pela gestão da intervenção
81

. No contexto da prática do 

enfermeiro da ESF, a execução das ações assistenciais, educativas e gerenciais, permite que 

este tipo de avaliação possa subsidiar as suas funções. 

É importante a execução de uma avaliação normativa, com a finalidade de verificar a 

estrutura e processo de trabalho do enfermeiro da ESF, no que diz respeito à atenção à saúde 

auditiva infantil, uma vez que esta avaliação deve ter uma estratégia analítica
82

 e os 

procedimentos devem contribuir para a compreensão dos dados avaliados
83

. 

Uma forma de explicitar o objeto avaliado é a construção de um modelo lógico, o qual 

esquematiza o funcionamento das atividades e a articulação para a resolução de problemas 

que deram origem a política/programa
84

. No âmbito da prática do enfermeiro na atenção à 

saúde auditiva infantil, para a construção de um modelo lógico é essencial obter referências 

baseadas nos fatores de risco para perda auditiva em neonatos e lactentes descritos pelo Joint
 

6-8
, na Política Nacional da Atenção à Saúde Auditiva

13
, na Portaria 587/2004

14
 e 
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correlacioná-los com a Política Nacional da Atenção Básica
19

, o AIDPI neonatal
25

 e a 

caderneta de saúde da criança (instrumento de vigilância do desenvolvimento) 
23,24

. Torna-se 

relevante esta correlação, porque estes documentos oficiais, isoladamente, podem apresentar 

pouca clareza, falta de consenso sobre a operacionalização e os resultados esperados
80

. 

O modelo lógico é visualizado através de uma matriz de indicadores, que descreve as 

atividades baseadas em critérios pré-estabelecidos. A aplicação desta matriz de indicadores irá 

propiciar a efetivação da avaliação normativa, que se dará alicerçada na confrontação de um 

referencial juntamente do objeto avaliado
80

. 

Portanto, a efetivação da avaliação normativa é relevante, uma vez que traz 

possibilidades de intervenções e demonstra as dificuldades enfrentadas na prática dos 

enfermeiros da ESF, para minimizar os efeitos causados pela perda auditiva infantil
85

. Deve-

se reforçar a necessidade de incorporação de avaliações periódicas nos serviços de saúde, que 

irá subsidiar os gestores com as informações necessárias para o planejamento de estratégias de 

intervenção
85

. As avaliações periódicas tornam-se um desafio tanto para os gestores como 

para os profissionais da saúde e os outros atores envolvidos, no intuito de recriar o cotidiano 

dos serviços de saúde
86

. 
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4  MÉTODO           

4.1 Primeiro Artigo: Fatores de risco para perda auditiva em neonatos e lactentes: 

revisão integrativa 

A construção da revisão integrativa, a qual sintetiza pesquisas realizadas sobre um 

mesmo tema, foi adotada em seis etapas distintas: (a) identificação do problema ou 

delimitação da pergunta condutora do estudo; (b) amostragem ou busca na literatura; (c) 

categorização dos estudos ou coleta de dados; (d) análise dos dados; (e) discussão e 

interpretação dos achados e (f) apresentação da revisão integrativa 
87-89

. 

4.1.1 1ª Etapa: Identificação do problema ou formulação da pergunta condutora do estudo 

A pergunta condutora deste estudo foi: Quais os fatores de risco para perda auditiva 

em neonatos e lactentes descritos na literatura? 

4.1.2 2ª Etapa: Plano de amostragem ou busca na literatura 

A busca e amostragem na literatura foram realizadas nas seguintes bases de dados 

eletrônicas da Biblioteca Virtual em Saúde: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line 

(Medline), Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências de Saúde (IBECS), Biblioteca Cochrane 

e Banco de dados de Enfermagem (BDENF). 

 LILACS – composta por estudos científicos provenientes da América Latina e Caribe; 

 MEDLINE – inserida na base de dados bibliográficos da Biblioteca Nacional de 

Medicina dos Estados Unidos da América - US National Library of Medicine's - NLM 

a qual abrange artigos científicos com alto rigor metodológico para a área da saúde; 

 IBECS – composto por artigos científicos indexados e publicados na Espanha sobre os 

diversos temas da área da saúde; 

 Biblioteca Cochrane – constituída por revisões sistemáticas e ensaios clínicos 

randomizados que apresentam as melhores evidências científicas na área da saúde. 

 BDENF - composta por referências bibliográficas da literatura técnico-cientifica 

brasileira em Enfermagem e artigos das revistas mais conceituadas da área de 

Enfermagem. 

A busca foi realizada por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e nas 

respectivas traduções padronizadas pelo Medical Subject Heading (MESH), utilizando os 

unitermos isolados e combinados com o operador booleano “and” na língua portuguesa, 

inglesa e espanhola: “perda auditiva/hearing loss/pérdida de la audición”, 
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“lactente/infant/infantil”, “fatores de risco/infant risk factors/factores de riesgo infantiles” 

(Tabela 1). 

Tabela 1- Distribuição dos artigos científicos conforme os descritores e bases de dados, 

Recife-PE, 2013. 

Descritores                               Bases de Dados 

 

 

Medline  

 

LILACS IBECS B.Cochrane BDenf TOTAL 

“perda auditiva”  29.146 1.515 298 619 5 32.583 

“perda auditiva” 

and “lactente” 
505 83 10 1 0 599 

“perda auditiva” 

and “lactente” and 

“fatores de risco”  

53 20 1 0 0 74 

 

 Nesta etapa foram elaborados os critérios de inclusão e exclusão, descritos a seguir. 

4.1.2.1 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos idiomas português, inglês ou 

espanhol. Os critérios de exclusão foram: resumos de pesquisa, relato de casos, editoriais, 

artigos de jornais, avaliação econômica, revisão de literatura, reflexões teóricas, teses e 

dissertações. A busca dos artigos científicos ocorreu em abril de 2013. Foram pré-

selecionados 53 artigos na Medline, 20 artigos na LILACS, 01 na IBECS e nenhum nas bases 

BDENF e Biblioteca Cochrane, totalizando 74 artigos.  

Destes, 59 artigos foram excluídos, uma vez que os títulos e/ou resumos não se 

encontravam consoantes com a pergunta condutora da pesquisa (n=57) ou atenderam aos 

critérios de exclusão (n=2), e um destes artigos estava duplicado em duas bases de dados. 

Portanto, obteve-se uma amostra final de 15 artigos, que foram lidos na íntegra (Figura 1). 
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Figura 1 – Amostragem da revisão integrativa, Recife-PE, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 3ª Etapa: Categorização dos estudos ou coleta de dados 

Foi realizada coleta de dados utilizando instrumento proposto por Ursi
90

, que abrange: 

título, periódico (ano, volume, número e páginas), autores, tipo de publicação, características 

metodológicas, objetivos, amostra, tratamento dos dados, resultados, conclusões (ANEXO A). 

4.1.4 4ª Etapa: Análise dos dados 

Foram avaliados os estudos quanto ao rigor metodológico considerando a identificação 

e a clareza na descrição dos métodos empregados, critérios de inclusão/exclusão, coleta de 

dados, processo de análise, resultados e limitações (ANEXO B)
91

. Nesta etapa não foi 

excluído nenhum dos artigos, uma vez que atenderam a todos os critérios.
 
 

No intuito de avaliar o nível de evidência dos estudos, utilizou-se a classificação 

hierárquica pela abordagem metodológica adotada (ANEXO C)
92

. No nível I, se enquadram 

as revisões sistemáticas ou metánalises; nível II, os ensaios clínicos randomizados 

controlados; nível III, os ensaios clínicos sem randomização; nível IV, os estudos de coorte ou 

de caso-controle; nível V, as revisões sistemáticas de estudos descritivos e qualitativos; nível 

Artigos pré-selecionados pelo cruzamento dos descritores: perda auditiva (hearing loss), 

lactente (infant) e fatores de risco (risk factors)  

 (n=74) 

 

Artigos em consonância com a perguntadora condutora e sem duplicatas entre as bases de 

dados, a serem lidos na íntegra 

(n=17) 

Amostra final para leitura na íntegra dos artigos 

(n=15) 

Títulos e/ou resumos que não 

responderam à pergunta 

condutora 

(n=57) 

Artigos duplicados entre as 

bases de dados 

(n=01) 

Artigos que atenderam aos 

critérios de exclusão (revisão da 

literatura e reflexão teórica) 

(n=02) 
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VI, os estudos descritivos e qualitativos e nível VII, as opiniões de autoridades e/ou relatórios 

de comitês de especialidades.  

 Entre os artigos, 53,3% (n=8) foram classificados no nível 6 (evidências de estudos 

descritivos) e 46,7% (n=7) no nível 4 (evidências de estudos de coorte e/ou de caso-controle). 

Em todos os artigos, os estudos foram elaborados na abordagem quantitativa.   

4.1.5 5ª Etapa: Discussão e interpretação dos achados 

Os dados foram agrupados nas categorias: Caracterização dos fatores de risco quanto à 

frequência (n=15), Prevalência da perda auditiva (n=8), Idade do diagnóstico (n=6) e Possível 

etiologia da perda auditiva (n=15).  

4.1.6 6ª Etapa: Apresentação da Revisão Integrativa 

A revisão integrativa será apresentada na forma de artigo científico, conforme as 

normas da Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (ANEXO D). 

4.2 Segundo artigo: Saúde auditiva infantil: prática dos enfermeiros da Estratégia Saúde 

da Família  

4.2.1 Tipo de estudo 

O estudo foi do tipo avaliação normativa, que mensura uma intervenção através de 

comparações entre: a estrutura (recursos utilizados e sua organização), o processo (serviços 

produzidos) e os resultados alcançados 
80

.  

A avaliação é o julgamento sobre uma intervenção para subsidiar na tomada de 

decisões
77

. Quando este julgamento objetiva a busca dos componentes de uma intervenção em 

função de normas ou critérios pré-estabelecidos caracteriza uma avaliação normativa 
77, 93,94

.  

 A avaliação ao observar a incorporação de novas práticas sanitárias, na rotina dos 

profissionais, pode mensurar o impacto das ações implementadas pelos serviços e programas 

sobre o estado de saúde da população
95

.  

A avaliação da qualidade em saúde é proposta a partir da tríade: estrutura, processo e 

resultado
96

. Neste estudo foi avaliada a estrutura e o processo, que, por conseguinte abrangem 

os recursos empregados e as atividades, bens e serviços prestados pelos enfermeiros
80

.  

Como etapa deste estudo foi realizada a construção e validação de uma matriz de 

indicadores para avaliar a prática dos enfermeiros com base nos critérios estabelecidos por 

Polit e Beck
97, 98

, como forma de aumentar a confiabilidade dos resultados. A validade 

constitui um parâmetro congruente com a propriedade medida dos objetos
99

. Dentre os vários 

tipos de validação tem-se: a semântica e a de conteúdo.  

A validação semântica verifica o entendimento dos entrevistados sobre os itens que 

compõem o instrumento e as possíveis necessidades de modificações visando aumentar a 
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compreensibilidade
100

. A validação de conteúdo aborda sobre o julgamento de medida quanto 

à abrangência do seu objetivo em diferentes aspectos
101

. 

4.2.2 Local do estudo 

O estudo foi realizado nas Unidades de Saúde da Família (USF) no município de 

Recife, Pernambuco. Segundo o Censo 2010, o município de Recife tem uma população de 

1.537.704 habitantes
102

, abrangendo 94 bairros divididos em seis Regiões Político- 

Administrativas (RPA), correspondentes aos respectivos Distritos Sanitários. O Distrito 

Sanitário selecionado para o estudo foi o IV, que contempla 12 bairros. Este distrito sanitário 

tem 40 Equipes de Saúde da Família, que compreende o eixo Caxangá (Avenida). Neste 

distrito se localiza a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  

4.2.3 População do estudo 

A população do estudo foi composta pelo universo de 37 enfermeiros, que atuam na 

ESF do Distrito Sanitário IV.  

4.2.3.1 Critérios de inclusão 

Foram incluídos todos os enfermeiros, uma vez que realizam o atendimento de 

puericultura às crianças menores de dois anos de idade nas USF do Distrito Sanitário IV. 

4.2.4 Instrumento de coleta de dados 

O processo de construção do instrumento de coleta de dados foi conduzido em três 

etapas distintas: a construção do modelo lógico e matriz de indicadores, a validação da matriz 

de indicadores e a elaboração do instrumento de coleta de dados com base na matriz de 

indicadores proposta. 

4.2.4.1 Construção do Modelo Lógico e Matriz de Indicadores 

A primeira etapa correspondeu à construção de um modelo lógico apresentando a 

dinâmica da prática do enfermeiro na saúde auditiva infantil. Para construção do modelo 

foram utilizados os seguintes referenciais: Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva
13,14

; 

relatório do Joint Committee on Infant Hearing
6-8

, Política Nacional da Atenção Básica
19

; 

manual Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) neonatal
25

 e caderneta 

de saúde da criança (instrumento de vigilância do desenvolvimento infantil) 
23,24

.  

O modelo lógico é um esquema visual que explicita o funcionamento das atividades e 

fornece as relações causais entre os seus elementos, de que maneira eles estão articulados para 

a resolução de um problema
80

. No quadro 1 tem-se o modelo lógico da atenção à saúde 

auditiva infantil prestada pelo enfermeiro da ESF, distribuído em três dimensões:  
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(1) Estrutura física e materiais necessários. 

(2) Adequação técnico-científica, que abrange três subdimensões: manejo dos fatores 

de risco para perda auditiva, acompanhamento dos marcos do desenvolvimento 

auditivo/conduta e práticas educativas.  

(3) Formação profissional, que contempla a graduação/pós-graduação e 

cursos/treinamentos.  
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Quadro 1 - Modelo lógico da atenção à saúde auditiva infantil prestada pelo enfermeiro da ESF, Recife-PE, 2012. 
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Dimensões 

Adequação 

técnico- científica 

Formação 

profissional 

Subdimensões 

Manejo dos fatores de 

risco para perda auditiva 

 
Práticas educativas 

Resultados Intermediários Atividades Resultados finais 

Identificar os fatores de risco para perda auditiva; 

 

Relacionar as patologias associadas com a perda 

auditiva; 

 

Associar os fatores de risco para perda auditiva 

com o desenvolvimento auditivo infantil; 

Discernir sobre os marcos do desenvolvimento 

diretos e indiretos relacionados com a audição e 

linguagem de acordo com a faixa etária; 

 

Aplicar o instrumento de vigilância do 

desenvolvimento infantil; 

 

Identificar a idade mais provável para a avaliação, 

diagnóstico, intervenção e reabilitação da perda 

auditiva; 

Encaminhar o neonato para avaliação inicial 

(TAN) com profissional habilitado; 

 

Avaliar o manejo de casos através de crianças com 

fatores de risco para perda auditiva; 

Orientar a família sobre a conduta e sua 

importância; 

Referenciar a criança em situação de risco do 

desenvolvimento auditivo para avaliação do 

especialista; 
   

Promover atividades educativas para as famílias 

da comunidade sobre a saúde auditiva infantil; 
 

Conduzir práticas de educação permanente na 
equipe sobre a saúde auditiva infantil; 

Cursar disciplinas durante a graduação que 

abordem sobre a atenção auditiva infantil; 

 
Realizar cursos e treinamentos relacionados com a 

atenção à saúde auditiva infantil na formação 

permanente e/ou pós-graduação; 

Identificação dos fatores de risco para 

perda auditiva; 

 

Diminuição das sequelas ocasionadas 

pela perda auditiva através dos fatores 

de risco; 

 

 

 

Reconhecimento dos marcos do 

desenvolvimento  relacionados com a 

audição e linguagem durante a 

aplicação do instrumento de 

vigilância; 

 

 

Identificação precoce da idade mais 

provável para avaliação, diagnóstico, 

intervenção e reabilitação da perda 

auditiva; 

 

 

 

Referenciamento adequado do 

neonato e lactente com indicação para 

avaliação auditiva;  

 

 

 

 

 

Promoção de práticas educativas 

sobre a saúde auditiva infantil para a 

equipe e comunidade; 

 

 

 

 

 

Profissionais das Equipes de Saúde da 

Família capacitados para a atenção à 

saúde auditiva infantil; 

 

Melhoria das ações de 

vigilância à saúde auditiva 

infantil; 

 

 

 

 

Diminuição da incidência da 

perda auditiva; 

 

 

 

 

 

 

 

Melhoria da qualidade da 

assistência à saúde prestada 

pelos enfermeiros da atenção 

básica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoção à saúde auditiva 

infantil; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenção da perda auditiva 

infantil; 

Acompanhamento dos 

marcos do 

desenvolvimento auditivo 

e conduta 
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Após a construção do modelo lógico foi realizada a construção da matriz de 

indicadores para avaliação, constituída por indicadores e critérios. Os indicadores são fatores 

quantitativos ou qualitativos interligados ao critério e, esses, são atributos utilizados para 

mensurar os componentes de um programa
80

.  

No que diz respeito à mensuração dos critérios na matriz de indicadores de avaliação 

foi proposta uma distribuição de pontuações, ao qual foi subdividida nos aspectos estrutura e 

processo. A pontuação total atribuída para o aspecto estrutura foi de 40 pontos, e para o 

aspecto processo foi de 60 pontos.   

Estas pontuações foram avaliadas por especialistas durante o processo de validação 

como será descrita na etapa seguinte. No quadro 2 tem-se a matriz de indicadores para 

avaliação da prática do enfermeiro na atenção a saúde auditiva infantil referente à estrutura e 

processo. 



40 
 

Quadro 2 - Matriz de indicadores para avaliação da prática do enfermeiro na atenção à saúde auditiva infantil, Recife-PE, 2012. (Continua) 
E

st
ru

tu
ra

 

Dimensões  Subdimensões Critérios abordados Indicadores 

Parâmetros 

de 

Verificação 

(Pontuação 

esperada) 

Parâmetros de Verificação 

(Pontos de Corte) 

 
 

 

Estrutura 

física e 

materiais 

necessários 

 
 

 
 

- 

Espaço físico - - - 

 
Sala para consulta 

 

Pelo menos uma sala para o enfermeiro da 
Equipe de Saúde da Família realizar a consulta 
de puericultura 

4,4 
 
4,4 pontos = se sala para consulta; 
0 pontos = se nenhuma sala para consulta; 

Espaço para as atividades 
educativas  

 

Pelo menos um espaço físico destinado para 
atividades educativas na Unidade de Saúde 

4,4 

4,4 pontos = se sala para atividades educativas; 

0 pontos = se nenhuma sala para atividades 
educativas; 

Materiais necessários - - - 

 

Mesa 

Existência de mesa para auxiliar no registro das 
consultas de puericultura e atividades 
educativas 

4,4 
4,4 pontos = se uma mesa; 
0 pontos = se nenhuma mesa; 

 

Cadeiras 

Existência de cadeiras para acomodação dos 
profissionais, pacientes e acompanhantes.  4,4 

4,4 pontos = se duas ou mais cadeiras; 
0 pontos = se nenhuma cadeira; 

 

Cama/maca/mesa de exames 

Existência de cama, maca ou mesa de exames 
para execução da avaliação dos marcos do 
desenvolvimento 

4,4 
4,4 pontos = se uma cama ou maca; 
0 pontos = se nenhuma cama ou maca; 

Instrumentos utilizados para 

emissão do som 

Existência de instrumentos de percussão 
(chocalho, sino, etc) utilizados para a avaliação 
dos marcos do desenvolvimento da audição e 

linguagem 

4,4 
4,4 pontos = se instrumento de percussão; 
0 pontos = se nenhum instrumento de 
percussão; 

Caderneta de saúde da criança 

Existência de caderneta de saúde da criança 
disponível, no serviço de saúde, para aplicação 
do instrumento de vigilância do 
desenvolvimento infantil 

4,4 
4,4 pontos = se presença da caderneta; 
0 pontos = se nenhuma caderneta; 

Ficha de registro/ prontuário 

da criança com os marcos do 

desenvolvimento 

Existência de ficha de registro/prontuário 
/caderneta de saúde da criança com a avaliação 

dos marcos do desenvolvimento incluindo os da 
audição e linguagem 

4,4 

4,4 pontos = se ficha de 
registro/caderneta/prontuário da criança; 
0 pontos = se nenhuma ficha de 
registro/caderneta/prontuário da criança; 

Materiais informativos 

Existência de materiais informativos para as 

atividades educativas sobre o desenvolvimento 
infantil incluindo os da audição e linguagem 
direcionados para a comunidade e equipe de 
saúde (folders, cartilhas, folhetos) 

4,4 

 

4,4 pontos = se material informativo; 
0 pontos = se nenhum material informativo; 
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Quadro 2 - Matriz de indicadores para avaliação da prática do enfermeiro na atenção à saúde auditiva infantil, Recife-PE, 2012. (Continuação) 

 

 Dimensões  Subdimensões Critérios abordados Indicadores 

Parâmetros de 

Verificação 

(Pontuação 

esperada) 

Parâmetros de Verificação 

(Pontos de Corte) 

P
ro

ce
ss

o
  

  

 

 

 

 

 

 

Adequação 

técnico- 

científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo dos fatores 

de risco para perda 

auditiva 

Identificação dos fatores de risco 

 
Identificação pelo enfermeiro de pelo 
menos dois fatores de risco para perda 
auditiva relatados na caderneta de saúde da 
criança 

 
3,1 

 

3,1 pontos = se descrever pelo menos 

dois fatores de risco; 
0 pontos = se não descrever pelo 
menos dois fatores de risco; 

Associação dos fatores de risco com os 

marcos do desenvolvimento 

 
Verificação da associação dos fatores de 
risco para perda auditiva com os marcos do 
desenvolvimento infantil, na prática 
profissional 

3,1 
3,1 pontos = se responder “sim”; 
0 pontos = se responder “não”; 

 

Acompanhamento 

dos marcos do 

desenvolvimento 

auditivo e conduta 
 

Registro na ficha/ prontuário / caderneta 

de saúde da criança dos marcos do 

desenvolvimento auditivo  

Identificação de pelo menos ficha, 
prontuário ou caderneta de saúde da criança 

com o registro dos marcos do 
desenvolvimento auditivo 

3,1 

3,1 pontos = se descrever algum dos 
critérios; 

0 pontos = se não descrever nenhum 
dos critérios; 

Utilização de instrumentos e/ou 

estratégias para emissão do som 

Verificação da utilização de instrumentos 
de percussão (chocalho, sino, etc) e/ou 
estratégias (bater palmas, estralar os dedos, 
etc) para a avaliação dos marcos do 
desenvolvimento auditivo 

3,1 

 
3,1 pontos = se descrever um dos 
critérios; 
0 pontos = se não descrever nenhum 
dos critérios; 

Marcos do desenvolvimento auditivo 

diretos 

 
Identificação nos itens descritos de pelo 
menos três dos marcos do desenvolvimento 
relacionados com a audição  

3,1 

 
 
3,1 pontos = se acertar os três itens do 
critério; 
0 pontos = se não acertar os três itens 
do critério; 

Reação ao som quando estimulada 

Sorriso social quando estimulada 

Resposta ativa ao contato social 

Localização do som quando estimulada 

Reconhecimento de duas ações apontando 
para as figuras quando interrogada 

Marcos do desenvolvimento auditivo 

Indiretos 

 
Identificação nos itens descritos de pelo 
menos quatro dos marcos do 
desenvolvimento ligados indiretamente com 
a audição 3,1 

 
 
3,1 pontos = se acertar os quatro itens 
do critério; 
0 pontos = se não acertar os quatro 

itens do critério; 

Emissão de sons 

Duplicação de sílabas 

Produção de “jargão” e/ou conversação 
incompreensível 

Vocalização de uma palavra 

Vocalização de três palavras 

Compreensão de frases com duas palavras 
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Quadro 2 - Matriz de indicadores para avaliação da prática do enfermeiro na atenção à saúde auditiva infantil, Recife-PE, 2012. (Conclusão) 

  

P
ro

ce
ss

o
 

 

 

Dimensões 

 
 

Subdimensões Critérios abordados Indicadores 

Parâmetros 

de 

Verificação 

(Pontuação 

esperada) 

Parâmetros de Verificação 

(Pontos de Corte) 

Adequação 

técnico- 

científica 

Acompanhamento 

dos marcos do 

desenvolvimento 

auditivo e conduta 

  

Início da Avaliação auditiva 

Identificação do momento mais favorável para 
avaliação auditiva inicial (TAN) da perda 
auditiva com profissional habilitado  

3,1 
3,1 pontos = se descrever o critério; 
0 pontos = se não descrever nenhum 
critério; 

Triagem Auditiva Neonatal (TAN) 
3,1 

3,1 pontos = se descrever o critério; 
0 pontos = se não descrever nenhum 
critério; 

Diagnóstico da perda auditiva  

Identificação o momento mais favorável para o 
diagnóstico e intervenção/reabilitação da perda 
auditiva com profissional habilitado  

3,1 
3,1 pontos = se descrever o critério; 
0 pontos = se não descrever nenhum 
critério; 

Intervenção/reabilitação da perda auditiva  

3,1 

3,1 pontos = se descrever o critério; 

0 pontos = se não descrever nenhum 
critério; 

 
Resolução do caso 1 

Pelo menos avaliar corretamente dois casos 
relacionados com a possibilidade de perda 
auditiva e os marcos do desenvolvimento 

infantil da audição  

20 

 
20 pontos = se acertar todas as 
afirmativas dos casos; 
5,0 pontos = se acertar a (s) afirmativa 
(s) correta (a) de cada caso; 

0 pontos = se não acertar nenhuma das 
afirmativas; 

Resolução do caso 2 

Resolução do caso 3 

Resolução do caso 4 

 

Práticas educativas 
 

Realização de atividades educativas em 
saúde auditiva infantil para a comunidade 

Realização de pelo menos uma atividade 
educativa em saúde auditiva infantil para a 

comunidade no último ano 
3,1 

3,1 pontos = se responder “sim”; 
0 pontos = se responder “não”; 

 

Formação 

profissional 

 

 
- 

Realização de disciplinas com conteúdo 

relacionado com a saúde auditiva infantil 
Participação em pelo menos uma disciplina 

com conteúdo relacionado à saúde auditiva 
infantil 

3,1 

 

3,1 pontos = se responder “sim”; 
0 pontos = se responder “não” 

Participação em cursos e/ou treinamentos 
na atenção à saúde auditiva infantil 

Participação em pelo menos um curso e/ou 
treinamento direcionados a atenção à saúde 

auditiva infantil 
3,1 

 
3,1 pontos = se responder “sim”; 
0 pontos = se responder “não”; 
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Dentre os critérios abordados nesta matriz de indicadores, a subdimensão de 

acompanhamento dos marcos do desenvolvimento e conduta, contempla a resolução de quatro 

casos clínicos descritos a seguir: 

Caso 1 - aborda um lactente com fator de risco para perda auditiva e o marco do 

desenvolvimento auditivo incompatível com a idade, no qual a conduta será encaminhá-lo 

para avaliação com outros profissionais e orientar a cuidadora.  

Caso 2 - descreve um lactente com fator de risco para perda auditiva e os marcos do 

desenvolvimento compatível para a idade, onde a conduta será orientar a cuidadora sobre os 

sinais de alerta e reavaliá-lo em 30 dias.  

Caso 3 - aborda um lactente que não apresenta fator de risco para perda auditiva e os marcos 

do desenvolvimento compatível com a idade, no qual a conduta será orientar a cuidadora a 

continuar a estimulação da criança e remarcar para próxima consulta de rotina.  

Caso 4 - descreve um lactente com fatores de risco para perda auditiva e os marcos do 

desenvolvimento auditivo incompatível para a idade, onde a conduta será encaminhá-lo para 

avaliação neuropsicomotora e orientar a cuidadora.  

4.2.4.2 Validação da Matriz de Indicadores 

Na segunda etapa, foi realizada a validação de conteúdo da matriz de indicadores para 

avaliação, que tem por finalidade conferir, ao teste, a sua aplicabilidade diante de um 

conteúdo específico para uma amostra representativa de um universo finito de 

comportamento. A validação do conteúdo deste instrumento garantirá a representatividade 

para a população em estudo através da análise semântica e avaliação de pertinência de cada 

tópico para o objetivo a que se dispõe
100

. 

Este instrumento foi avaliado por meio de consulta aos especialistas das áreas de 

Enfermagem e de Fonoaudiologia. Segundo as recomendações de Pasquali
103

, o mesmo 

sugere de seis a vinte especialistas, sendo pelo menos três de cada área selecionada. Neste 

estudo, foram selecionados por conveniência das pesquisadoras 26 especialistas com titulação 

de graduação em enfermagem ou fonoaudiologia e de pós-graduação (especialização, 

mestrado ou doutorado), atuantes na puericultura, atenção primária e/ou triagem auditiva 

neonatal. 

No intuito de oferecer maior confiabilidade, foi realizado o cálculo do tamanho da 

amostra, considerando-se uma proporção mínima de 85% de concordância entre os 

especialistas e uma diferença de 15% nesta concordância. Adotou-se a fórmula demonstrada a 

seguir
104

:  
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Zα - nível de confiança (95%); 

P - proporção de concordância entre os especialistas (85%) 

d – diferença de proporção aceitável entre os especialistas (15%) 

  
  

          

  
 

 

  
                

     
 

 

            
 

Para a seleção dos especialistas foi enviada por e-mail uma carta-convite (APÊNDICE 

A) para 26 enfermeiros ou fonoaudiólogos, explicitando a finalidade do formulário e a 

importância de sua avaliação neste processo. Destes, 22 confirmaram por email ou contato 

telefônico a sua participação, sendo 13 enfermeiros e 09 fonoaudiólogos, onde foi 

encaminhado o TCLE (APÊNDICE B) para a autorização formal dos mesmos. 

Posteriormente, foram agendados com os participantes (dia, local e horário), individualmente, 

de acordo com a disponibilidade para a entrega do formulário de avaliação (APÊNDICE C) 

para discussão com a pesquisadora principal. Ao término da avaliação dos especialistas, que 

transcorreu em julho e agosto de 2013, os formulários preenchidos foram processados 

segundo os critérios de validação descritos abaixo.  

Segundo Polit, Cheryl
98

, a validade de conteúdo por item individual é a proporção de 

especialistas que classificam o item de acordo com sua relevância ou adequabilidade. Os 

aspectos julgados pelos especialistas em relação a cada item do instrumento foram: 

nomenclatura apropriada, clareza, objetividade e aplicabilidade, dispostos no formulário de 

avaliação dos especialistas.  

Para avaliação adotou-se a escala de Likert adaptada, categorizando a avaliação dos 

itens em: (1) Inadequado, (2) Pouco adequado, (3) Bastante adequado e (4) Totalmente 

adequado. 

Os resultados da avaliação dos especialistas foram analisados por meio do Índice de 

Validação de Conteúdo por Item (I-IVC)
105 

conforme descrito:  

 

I-IVC = número de especialistas com item classificado em 3 ou 4 

          Número total de especialistas 
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A condição para a validação de cada item da matriz foi dada quando o valor do I-IVC 

foi maior ou igual a 0,80 categorizando-o como adequado. Se o mesmo era considerado 

inadequado, porém algum especialista tenha feito sugestões, ele foi modificado. Após o 

cálculo do I- IVC de cada item foi calculado o Índice de Validação de Conteúdo por nível de 

escala (S-IVC) de acordo com a fórmula a seguir: 

S-IVC = _número de itens classificados em 3 ou 4 

            Número total de especialistas 

 

O S-IVC deve ser igual ou maior que 0,90 para estabelecer excelência na validade de 

conteúdo
98

.  

 A validação da matriz de indicadores foi realizada com 22 especialistas, que avaliaram 

os critérios abordados, os indicadores e a pontuação sugerida pelas pesquisadoras. Dentre os 

especialistas, 59% eram enfermeiros e 41% fonoaudiólogos, 32% tinham formação específica 

em saúde da criança, 45% tinham mestrado, 18% tinham doutorado e 5% tinha título de pós-

doutorado. Após o parecer dos especialistas as respostas foram tabuladas separando-se por 

indicadores e as pontuações sugeridas, onde se calculou o I - IVC e posteriormente o S-IVC.  

Na tabela 1 têm-se os indicadores classificados como bastante ou totalmente 

adequados, onde a média do I-IVC foi igual a do S-IVC (0,96), que evidenciou a 

adequabilidade desta matriz para ser aplicada aos enfermeiros da ESF selecionados para a 

pesquisa. É importante enfatizar que os casos clínicos tiveram concordância em 90% dos 

especialistas. As sugestões dos especialistas sobre o conteúdo, redação e gramática dos 

critérios e indicadores foram analisadas e modificadas. 

Em relação às pontuações classificadas como bastante ou totalmente adequadas, a 

média do I-IVC foi de 0,80 e do S-IVC foi de 0,82 (Tabela 2). Inicialmente, a pontuação foi 

distribuída de maneira uniforme nas dimensões em: estrutura física e materiais necessários 

(4,4 pontos/indicador), adequação técnico-científica e formação profissional (3,1 

pontos/indicador) e os casos clínicos inseridos na dimensão de adequação técnico-científica 

obteve uma maior pontuação (5,0 pontos/indicador). Posteriormente, ao julgamento dos 

enfermeiros e fonoaudiólogos a pontuação dos indicadores permaneceu a mesma (Quadro 2).  
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Tabela 1 - Indicadores classificados em bastante adequado ou totalmente adequado pelos especialistas, Recife- PE, 2013. (Continua) 

 

Item 

Especialistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 nº de 

conc.
1
 

I-IVC
2 

1 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

22 1,00 

2 
X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X 

21 0,95 

3 
X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X 

21 0,95 

4 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

22 1,00 

5 
X X X X - X X - X X X X X X X X X X X X X X 

20 0,90 

6 
X X - X X X X X X X X X - X X - X X X X X X 

19 0,86 

7 
X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X 

21 0,95 

8 
X X - - X X X X X X X X - X X X X X X X X X 

19 0,86 

9 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

22 1,00 

10 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

22 1,00 

11 
X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X 

21 0,95 

12 
X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X 

21 0,95 

13 
X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X 

21 0,95 

14 
X X - X - X X - X X X X X X X X X X X X X X 

19 0,86 

15 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

22 1,00 

16 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

22 1,00 

17 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

22 1,00 
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Tabela 1 - Indicadores classificados em bastante adequado ou totalmente adequado pelos especialistas, Recife- PE, 2013. (Conclusão) 

 

Item 

Especialistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 nº de 

conc.
1
 

I-IVC
2 

18 
X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X 

21 0,95 

19 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

22 1,00 

20 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

22 1,00 

21 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

22 1,00 

22 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

22 1,00 

Prop.
3
 

1.00 1.00 0.86 0.95 0.77 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.81 1.00 1.00 0.95 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 S-IVC
4 

0,96 

I-IVC 

total 

0,96 
1 
Número de concordância entre os especialistas. 

2 
Índice de Validação de Conteúdo por Item.   

3 
Proporção considerada adequada.                      

4 
Índice de Validação de Conteúdo por nível de Escala. 
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Tabela 2 - Pontuações classificadas em bastante adequado ou totalmente adequado pelos especialistas, Recife- PE, 2013. (Continua) 

 

Item 

Especialistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 nº de 

conc.
1
 

I-IVC
2 

1 
X - - X X X X X X X X - X X X X X X X X X X 

19 0,86 

2 
X - - X - X X X X X X - X X X X X X X X X X 

18 0,81 

3 
X - - X - X X X X X X X X X X X X X X X X X 

19 0,86 

4 
X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

20 0,90 

5 
X - - X - X X X X X X X X X X X X X X X X X 

19 0,86 

6 
X - - X X X X X X X X - - X X X - X X X X - 

16 0,72 

7 
X - - X X X X X X X X X X - X X X X X X X - 

18 0,81 

8 
X - - X X X X X X X X X - - X X - X X X X X 

17 0,77 

9 
X - - X X X X X X X X X X - X X X X X X X - 

18 0,81 

10 
X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

19 0,86 

11 
X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

19 0,86 

12 
X - - - X X X X X X X X X X X X X X X - X - 

17 0,77 

13 
X - - - X X X X X X X X X X X X X X X - X - 

17 0,77 

14 
X - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X 

16 0,72 

15 
X - - - X X X X X X X - X X X X X X - - X X 

16 0,72 

16 
X - - - X X X X X X - - X X X X X X - - X X 

15 0,68 

17 
X - - - X X X X X X X - X - X X X X X - X X 

16 0,72 
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Tabela 2 - Pontuações classificados em bastante adequado ou totalmente adequado pelos especialistas, Recife- PE, 2013. (Conclusão) 

 

Item 

Especialistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 nº de 

conc.
1
 

I-IVC
2 

18 
X - - - - X X X X X X - X - X X X X X - X X 

15 0,68 

19 
X X X X X X X X X X X - X - X X X X X - X X 

20 0,90 

20 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X - 

20 0,90 

21 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X - 

20 0,90 

22 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X - 

20 0,90 

Prop.
3
 1,00 0,18 0,18 0,59 0,77 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,68 0,90 0,77 1,00 1,00 0,90 1,00 0,72 0,72 1,00 0,59 

S-IVC
4 

0,82 

I-IVC 

total 
0,80 

1 
Número de concordância entre os especialistas. 

2 
Índice de Validação de Conteúdo por Item.   

3 
Proporção considerada adequada.           

4 
Índice de Validação de Conteúdo por nível de Escala. 
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4.2.4.3 Elaboração do Instrumento de Coleta de dados 

A terceira etapa foi a elaboração do instrumento de coleta de dados, a partir da matriz 

de indicadores validada, que contemplou os seguintes tópicos: dados de identificação (iniciais 

do nome e local de trabalho), variáveis demográficas (sexo e idade), escolaridade e 

experiência profissional (formação/titulação/atuação), identificação dos fatores de risco, 

avaliação dos marcos do desenvolvimento relacionado à audição e linguagem, avaliação da 

atenção à saúde auditiva infantil (triagem/referência/diagnóstico/intervenção/reabilitação 

auditiva), avaliação das condutas diante de casos relacionados aos possíveis distúrbios 

auditivos na infância, identificação de práticas educativas e avaliação da estrutura física/ 

materiais utilizados (APÊNDICE D).  

4.2.5 Procedimentos de coleta de dados 

A coleta de dados foi iniciada após a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) (ANEXO E). Inicialmente, foi solicitada a Secretaria de Saúde do Município de Recife 

a Carta de Anuência (ANEXO F) ao gestor responsável e sua posterior autorização para a 

realização da pesquisa. Após a entrega da Carta de Anuência e autorização do gestor 

responsável foi entregue uma comunicação interna - CI nº. 63 / 2013 – GFES/SEGTES/SS 

(ANEXO G) para a pesquisadora encaminhar ao Distrito Sanitário selecionado para o estudo. 

No Distrito Sanitário IV foram fornecidos os telefones das Unidades de Saúde da 

Família para comunicação com os enfermeiros e realização do agendamento para a entrevista 

conforme conveniência dos participantes da pesquisa. Na ocorrência de possíveis imprevistos, 

tais como, o não comparecimento do profissional após o agendamento, foi remarcado em 

outros momentos por no máximo três tentativas.  

A coleta de dados foi realizada entre agosto e outubro de 2013, com a entrega do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE E) e o instrumento, ao 

qual foi preenchido por meio de entrevista, além disso, realizou-se a observação direta quanto 

à estrutura de cada Unidade de Saúde da Família avaliada. Nos casos clínicos propostos os 

enfermeiros responderam sem a participação do entrevistador. 

Após a realização das entrevistas, a população foi composta de 37 enfermeiros, uma 

vez que dois dos participantes tiveram imprevistos, não atendendo aos critérios de 

agendamento, e outro se encontrava ausente de suas atividades laborais devido à licença 

médica, durante o período da coleta de dados. As características dos enfermeiros avaliados 

segundo as variáveis demográficas e profissionais estão descritas na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Características dos enfermeiros do Distrito Sanitário IV, segundo 

as variáveis demográficas e profissionais, Recife-PE, 2013. 

Fator avaliado N % p-valor¹ 

Sexo    

Masculino 2 5,4 
<0,001 

Feminino 35 94,6 

Faixa etária (anos)    

Abaixo de 40  19 51,4 
0,869 

Acima de 40  18 48,6 

Tempo de formação (anos)    

0 a 10  13 35,1 

0,898 11 a 20  11 29,8 

Acima de 20  13 35,1 

Titulação    

Especialização 29 78,4 

<0,001 Residência 7 18,9 

Mestrado 1 2,7 

Tempo de atuação (anos)    

0 a 5  9 24,3 

0,245 6 a 10  11 29,7 

Acima de 10  17 46,0 

Outros locais de trabalho    

Hospital público 21 56,8 

0,008 Outros 6 16,2 

Não trabalha  10 27,0 

Microárea de atuação    

1 14 37,8 

0,313 2 8 21,6 

3 15 40,6 

                         ¹p-valor do teste Qui-quadrado para comparação de proporção. 

 

4.2.6 Procedimentos de análise dos resultados 

A matriz de avaliação da estrutura (40 pontos) e do processo (60 pontos) teve o 

somatório de 100 pontos por cada enfermeiro entrevistado. Após a obtenção do somatório das 

pontuações, de cada aspecto avaliado, foi feita a classificação através de pontos de corte 

distribuídos em quatro estratos, adaptados para o presente estudo, a partir do estudo de 

Samico
80

, conforme descritos a seguir:  

a) Inadequada – 1 a < 25 pontos;  

b) Parcialmente Inadequada – 25 a < 50 pontos; 

c) Parcialmente Adequada – 50 a < 75 pontos; 

d) Adequada – 75 a 100 pontos; 

Para análise dos dados foi construído um banco de dados, utilizando o programa 

Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS), software SPSS, versão 21.0. Na avaliação das 
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características demográficas, formação profissional, adequação técnico-cientifica dos 

enfermeiros e da estrutura física foram calculadas as frequências percentuais das variáveis e 

construídas as respectivas distribuições. Ainda, foi calculada a prevalência das condutas para 

os casos avaliados e da identificação do número de fatores de risco para perda auditiva pelos 

enfermeiros. Para comparar as prevalências assim como as proporções foi aplicado o teste 

Qui-quadrado.  

 Para mensurar a prática do enfermeiro, na atenção à saúde auditiva infantil, foi 

construído um escore a partir das respostas em cada dimensão avaliada: adequação técnico-

científica e estrutura física. Além disso, foram calculadas as estatísticas: mínimo, máximo, 

média, mediana e desvio padrão para as dimensões avaliadas.  

Foi determinado o intervalo de confiança para a média dos escores avaliados e a 

normalidade dos escores através do teste Kolmogorov-smirnov. Para comparar a média dos 

escores entre dois grupos, segundo as variáveis demográficas e profissionais, foi aplicado o 

teste t-Student e para comparação de três ou mais grupos foi utilizada a análise de variância 

(ANOVA). O nível de significância adotado foi de 5%. 

4.2.7 Aspectos éticos e legais – riscos e benefícios 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, do Centro de 

Ciências da Saúde, da UFPE, CAAE 14818613.0.0000.5208, atendendo às normas previstas 

pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde 
106

.  

Os dados foram coletados após recebimento da Carta de Anuência do Distrito 

Sanitário IV e da assinatura do TCLE pelos participantes da pesquisa. Após a coleta de dados, 

os enfermeiros receberem esclarecimentos sobre dúvidas referentes à saúde auditiva infantil.  
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5 RESULTADOS 

5.1. Artigo de Revisão integrativa* 

 

FATORES DE RISCO PARA PERDA AUDITIVA EM NEONATOS E LACTENTES: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

RESUMO 

Objetivo: Investigar na literatura os fatores de risco para perda auditiva em neonatos e 

lactentes. Métodos: Trata-se de revisão integrativa, realizada nas bases de dados da Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis 

and Retrieval Sistem on-line (Medline), Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências de Saúde 

(IBECS), Biblioteca Cochrane e Banco de dados de Enfermagem (BDENF) por meio dos 

descritores perda auditiva, lactentes e fatores de risco. Resultados: Foram selecionados 15 

artigos que abordaram a caracterização dos fatores de risco quanto à frequência, prevalência 

da perda auditiva, idade do diagnóstico e possível etiologia da perda auditiva. Os fatores de 

risco mais evidenciados foram: prematuridade, baixo peso ao nascer, hiperbilirrubinemia, 

ventilação mecânica, uso de medicações ototóxicas, doenças/distúrbios respiratórios, tempo 

de permanência em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e história familiar. 

Conclusão: A identificação dos fatores de risco é essencial para a diminuição da idade do 

diagnóstico e intervenção da perda auditiva na infância. 

Palavras-chave: Perda auditiva, Recém-nascido, Lactente, Fatores de risco, Etiologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, há 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, que representam 

23,9% da população. Dentre essas, as pessoas com perda auditiva correspondem a 

aproximadamente 9,7 milhões, que constitui 5% da população com alguma dificuldade ou 

incapacidade de escutar 
(1)

.  

*Artigo de Revisão Integrativa em análise na Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia – Formatação  

e referências pautadas nas normas da revista. 
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No período da infância, a incidência da perda auditiva é de 1,2 por 1.000 nascidos 

vivos 
(2)

.  Este valor aumenta em neonatos (prematuros e/ou de muito baixo peso) 

acompanhados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) sendo de 6,3% dos 

nascidos vivos 
(3)

. 

A perda auditiva, não identificada até o terceiro mês de idade, pode vir associada a 

atrasos no desenvolvimento das habilidades da fala e da linguagem oral.  São nos primeiros 

dois anos de vida que ocorre o período da aquisição e do desenvolvimento das habilidades 

auditivas 
(4)

, justificando a necessidade da identificação e intervenção precoce. As 

consequências da perda auditiva não identificada, dentro deste período, podem influenciar o 

desenvolvimento global da criança e repercutir no seu futuro, ocasionando diversos 

transtornos no âmbito social, econômico e educacional 
(5)

. 

Com o intuito de detectar a perda auditiva precocemente, programas de triagem 

auditiva neonatal (TAN) tem sido implementados, baseados na recomendação do Joint 

Committee on Infant Hearing (JCIH), que inicialmente abrangia os neonatos com fatores de 

risco 
(6)

. Com os avanços da tecnologia dos exames de rastreamento foi recomendada 

realização da TAN para todos os neonatos, passando a ser denominada de triagem auditiva 

neonatal universal (TANU) 
(7)

. Apesar das recomendações sobre a realização da TANU, a 

identificação dos fatores de risco para perda auditiva torna-se primordial para haver o 

acompanhamento audiológico de neonatos e lactentes 
(8)

. 

Os fatores de risco para perda auditiva descritos na literatura são: antecedente familiar 

de perda auditiva permanente, infecções congênitas (rubéola, sífilis, citomegalovírus, herpes, 

toxoplasmose, Aids); infecções pós-natais (herpes, varicela e meningite bacteriana); 

anomalias craniofaciais, traumatismo craniano, hiperbilirrubinemia com 

exosanguineotransfusão, medicações ototóxicas (aminoglicosídeos, gentamicina e diuréticos); 

peso ao nascer abaixo de 2500g, recém-nascido pequeno para a idade gestacional (PIG); 
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asfixia severa, baixos índices de Apgar, tempo de permanência em UTIN maior que 48h, 

ventilação mecânica por mais de 5 dias, suspeita familiar de atraso do desenvolvimento, na 

audição, fala ou linguagem, diversas síndromes, neurofibromatose,  osteopetrose e  doenças 

neurodegenerativas e sensoriais, quimioterapia, oxigenação extracorpórea, anóxia, 

prematuridade, consanguinidade, alcoolismo e uso de drogas na gestação, convulsões 

neonatais, síndrome do desconforto respiratório, fibroplasia, aspiração de mecônio, 

anormalidades cromossômicas, diabetes materna, gestações múltiplas, ausência de cuidados 

pré-natais, episódios de apneia, hipocalcemia 
(6,7,9,10)

. 

A identificação dos fatores de risco pode ocorrer durante a primeira avaliação auditiva 

nos programas de TAN. Contudo, deve-se ressaltar a importância do conhecimento dos 

profissionais da saúde prestadores da assistência às crianças, uma vez que estão envolvidos no 

período pré, peri e pós-gestacional, acerca da identificação dos fatores de risco da perda 

auditiva e a sua detecção 
(11)

.  

Como no Brasil, a Lei nº 12. 303 de 02/08/2010 regulamenta sobre a obrigatoriedade 

da realização do exame de Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE), em todas as crianças 

nascidas em hospitais e maternidades, públicas e privadas 
(12)

, os profissionais da saúde, e 

principalmente, os atuantes na atenção básica, devem estar qualificados e atentos para as 

ações em saúde auditiva desenvolvendo a prevenção ao encaminharem precocemente os casos 

suspeitos de perda auditiva proporcionando maior resolubilidade 
(13)

. 

No âmbito da saúde pública, é importante considerar as ações integradas entre os 

diversos profissionais da saúde para que possam incluir esclarecimentos sobre os fatores de 

risco para a perda auditiva. Estes fatores podem ser identificados pelos profissionais da saúde 

com a finalidade de detectar, intervir e reabilitar de forma adequada, minimizando as 

consequências da perda auditiva e auxiliando o acompanhamento audiológico. Neste sentido, 



56 
 

 

o objetivo deste estudo foi investigar na literatura os fatores de risco para perda auditiva em 

neonatos e lactentes. 

MÉTODO 

Trata-se de uma revisão integrativa, que sintetiza pesquisas realizadas sobre um tema, 

adotando as seguintes etapas: (a) formulação da pergunta condutora; (b) plano de 

amostragem; (c) avaliação dos estudos incluídos na revisão; (d) extração dos dados relevantes 

dos estudos primários; e (e) análise e apresentação dos resultados 
(14)

. A pergunta condutora 

desta revisão foi: Quais são os fatores de risco para perda auditiva em neonatos e lactentes 

descritos na literatura? 

A busca e amostragem na literatura foram realizadas nas seguintes bases de dados 

eletrônicas da Biblioteca Virtual em Saúde: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line 

(Medline), Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências de Saúde (IBECS), Biblioteca Cochrane 

e Banco de dados de Enfermagem (BDENF).  

Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados para a busca através de 

unitermos isolados e combinados com o operador booleano “and” na língua portuguesa, 

inglesa e espanhola foram os seguintes: “perda auditiva/hearing loss/pérdida de la audición”, 

“lactente/infant/infantil”, “fatores de risco/infant risk factors/factores de riesgo infantiles” 

(Tabela 1). 

Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos idiomas português, inglês ou 

espanhol. Os critérios de exclusão foram: resumos de pesquisa, relato de casos, editoriais, 

artigos de jornais, avaliação econômica, revisão de literatura, reflexões teóricas, teses e 

dissertações.  
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A busca dos artigos científicos ocorreu em abril de 2013. Foram pré-selecionados 53 

artigos na Medline, 20 artigos na LILACS, 01 na IBECS e nenhum nas bases BDENF e 

Biblioteca Cochrane, totalizando 74.  

Destes, 59 artigos foram excluídos, uma vez que a leitura dos títulos e/ou resumos não 

se encontrava consoante com a pergunta condutora da pesquisa ou atenderam aos critérios de 

exclusão. Portanto, obteve-se uma amostra final de 15 artigos, que foram lidos na íntegra 

(Figura 1). 

A obtenção dos dados foi realizada através do instrumento proposto por Ursi
(15)

, que 

abrange: título, periódico, autores, tipo de publicação, características metodológicas, 

objetivos, amostra, tratamento dos dados, resultados, conclusões. 

Os estudos foram avaliados quanto ao rigor metodológico considerando critérios tais 

como: identificação e clareza na descrição dos métodos empregados, critérios de 

inclusão/exclusão, coleta de dados, processo de análise, resultados e limitações. Após esta 

análise, não foi excluído nenhum dos artigos, uma vez que atenderam aos critérios 
(16)

.  

Os estudos foram classificados de acordo com a hierarquia das evidências pela 

abordagem metodológica adotada, conforme Stillwell et al.
(17)

, em: nível I (revisões 

sistemáticas ou metánalises), nível II (ensaios clínicos randomizados controlados), nível III 

(ensaios clínicos sem randomização), nível IV (estudos de coorte ou de caso-controle), nível 

V (revisões sistemáticas de estudos descritivos e qualitativos), nível VI (estudos descritivos e 

qualitativos) e nível VII (opiniões de autoridades e/ou relatórios de comitês de 

especialidades). 

Os dados obtidos foram agrupados em quatro categorias: (1) Caracterização dos 

fatores de risco quanto à frequência, (2) Prevalência da perda auditiva; (3) Idade do 

diagnóstico; (4) Possível etiologia da perda auditiva. 
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RESULTADOS 

A classificação hierárquica das evidências pela abordagem metodológica adotada 

indicou que 53,3% dos artigos foram classificados no nível VI e 46,7% encontravam-se no 

nível IV. Quanto ao idioma, verificou-se que 53,3% dos artigos encontravam-se na língua 

portuguesa, 40% na língua inglesa e 6,7% na língua espanhola. Observou-se que 86,7% das 

publicações foram no período de 2002 a 2011 e 13,3% entre 1992 e 2001. Em relação às bases 

de dados, identificou-se que 60% dos artigos estavam indexados na LILACS e 40% na 

Medline.  A Tabela 2 apresenta os resultados com base nas categorias descritas acima. 

Os fatores de risco citados em um maior número nos estudos foram: prematuridade, 

baixo peso ao nascer, hiperbilirrubinemia, ventilação mecânica, uso de medicações 

ototóxicas, doenças/distúrbios respiratórios, tempo de permanência em UTIN e história de 

antecedentes familiares.  

DISCUSSÃO 

Caracterização dos fatores de risco quanto à frequência 

Os fatores de risco podem ser identificados nos períodos pré, peri e pós-natal
(32)

. Os 

estudos 1 a 10 e de 13 a 15 referiram a prematuridade como fator de risco para perda auditiva. 

Este fator de risco foi o mais frequente nos estudos, sendo evidenciado em 100% dos 

neonatos nos estudos 1
 
e 2, e variou de 37,5% a 66,6% nos estudos 3, 5, 13

 
e 15. Nos estudos 

8
 
e 9, este fator de risco foi o segundo mais frequente apresentando 38,2% e 39,1%, 

respectivamente, e no estudo 4
 
o terceiro mais frequente com 83,3%.   

Possivelmente, a prematuridade como fator de risco nos estudos seja em decorrência 

do local da pesquisa ser em maternidades de alto risco 
(8)

. Isto reforça a relevância deste fator, 

como potencial risco, para a perda auditiva, apesar de se reconhecer que devido aos avanços 

tecnológicos e científicos houve uma melhoria na sobrevida de neonatos com prematuridade 

(26)
. 
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O estudo 8, ao segregar neonatos, baseado na classificação pela idade gestacional em 

recém-nascido pré-termo (RNPT) e recém-nascidos a termo (RNT), identificou-se que a 

chance de um RNPT ter distúrbios auditivos é de 1,35 vezes maior que um RNT, 

contrapondo-se com o estudo 15, que constata uma maior frequência da perda auditiva em 

RNT do que os RNPT. Entretanto, um fator que deve ser considerado, na análise desses 

estudos, seja o momento no qual foram realizados, uma vez que a melhoria na qualidade da 

assistência à saúde e a evolução tecnológica, prestada aos prematuros evoluiu nos últimos 

anos 
(8)

.  

O baixo peso ao nascer foi o segundo fator de risco mais mencionado nos estudos 1, 3 

a 5, 7 a 14. Sua frequência foi de 100% nos estudos 1 e 10, variando de 43% a 53% nos 

estudos 3, 4
 
e 8. Entretanto, observa-se no estudo

 
9 a relação intrínseca entre um RNPT com 

seu peso (menor que 1500 g), foi agravado pelo fato de um RNPT ter 5,5 vezes mais chance 

de desenvolver distúrbios auditivos em relação aos RNPT, com peso maior que 1500 g. 

Consequentemente, a prematuridade e o baixo peso ao nascer são descritos como um fator de 

alto risco para perda auditiva, bem como em outros estudos 
(7,33)

. Apesar do exposto, não foi 

evidenciada diferença estatisticamente significativa
 
ao se caracterizar as respostas dos exames 

para diagnóstico entre recém-nascidos PIG e AIG 
(34)

.  

Os estudos 1 a 10 e 13 a 15
 
evidenciaram a presença da hiperbilirrubinemia como fator 

de risco. Este fator de risco foi o terceiro mais evidenciado nos estudos
 
15 e 5, e o segundo 

nos estudos 2 e 3. O estudo 9 descreveu que a chance do recém-nascido acometido por 

hiperbilirrubinemia, que necessite de exosanguíneotransfusão, apresentar distúrbios auditivos 

é 18 vezes maior, além de outras sequelas 
(35)

. Os elevados níveis da bilirrubina podem 

ocasionar perdas auditivas.  Portanto, nesses neonatos e lactentes é recomendada e 

investigação diagnóstica e intervenção precoces 
(8)

. 
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A ventilação mecânica, por mais de 5 dias, foi descrita nos estudos 1 a 4, 7 a 11, 13 e 

15, sendo o quarto fator de risco mais frequente, estes resultados coincidiram com outra 

pesquisa 
(36)

. No entanto, os estudos 3, 4, 8 e 13 estimaram valores entre 21,36% e 46,7%. 

Uma pesquisa referiu que para haver associação significativa deste fator de risco com a perda 

auditiva, deve-se incluir a duração da ventilação mecânica e as patologias pulmonares 

relacionadas 
(36)

. Um estudo mais recente descreveu uma associação significativa com a 

ventilação mecânica, sem considerar o tempo de permanência 
(8)

. 

Quanto ao uso de medicações ototóxicas foi mencionado nos estudos 1 a 4, 7 a 10 e 

13, no qual se caracterizou como o quinto fator de risco mais frequente. O estudo 7 

evidenciou uma maior frequência para o uso de medicações ototóxicas em 47% da sua 

amostra.  Contudo, o estudo 9 apresentou dados mais favoráveis de 89,7% para este fator de 

risco. O estudo 4 teve como o terceiro mais frequente em 58,3% dos neonatos.   

No que diz respeito à chance de um lactente ter distúrbios auditivos, em decorrência 

do uso de medicações ototóxicas é 6,4 vezes maior do que os que não utilizaram 
(26)

. Dentre as 

medicações mais frequentes, a gentamicina é o aminoglicosídeo mais ototóxico, porque afeta 

a cóclea, os gânglios e fibras nervosas
(34)

. Sabe-se que o emprego abusivo de medicações 

ototóxicas pode determinar perda auditiva sensorioneural, havendo a necessidade de novas 

pesquisas envolvendo fármacos na determinação de riscos 
(8)

. 

O estudo 2 verificou em 66,6% o uso concomitante de netilmicina e furosemida. 

Consequentemente, isto demonstra a prevalência deste fator de risco para a perda auditiva 

emergido no período pós-natais como um dos mais relatado nos estudos.   

Acerca de problemas correlacionados a distúrbios e/ou doenças respiratórias este fator 

de risco foi o sexto mais descrito consonante aos estudos 1 a 3, 5 a 7, 10, 12, 13 e 15. Foi 

abordada a hipertensão pulmonar persistente em 69% da amostra do estudo 14, a displasia 

broncopulmonar como morbidade significativa nos estudos 6 e 10,
 
assim como a síndrome do 
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desconforto respiratório ao nascer nos estudos 3
 
e 5.  A maioria dos RNPT tem complicações 

respiratórias associadas à maturidade pulmonar e, consequentemente, podem necessitar de 

ventilação mecânica e tempo de permanência em UTIN para tratamento de suporte 
(37)

. 

O tempo de permanência em UTIN caracterizou-se como o sétimo fator de risco mais 

destacado conforme os estudos 1, 2, 4, 6 a 8, 10 e 13 a 15. Não obstante, as estimativas 

demonstradas nos estudos foram bastante favoráveis em 100% das amostras dos estudos 1, 6, 

10, 13 a 15, uma vez que foram realizados em UTIN associados a outros fatores de risco. 

Sabe-se que, o tempo de permanência em UTIN maior que 5 dias é considerado como fator de 

risco, quando associado a ventilação mecânica, a exposição a medicamentos ototóxicos e a 

hiperbilirrubinemia com exosanguíneotransfusão 
(7)

.   

O estudo 13 corrobora quando descreve este fator de risco em 66,6% dos neonatos 

como o mais frequente e nos estudos 4 e 8 em 61,7% e 38,2%, respectivamente, como o 

segundo mais frequente. Segundo o Joint Committee on Infant Hearing (2000) 
(10)

, o fator de 

risco de tempo de permanência em incubadora, por mais de sete dias foi transformada em 

tempo de permanência em UTIN por mais de 48h. 

O tempo de permanência em UTIN, como risco para perda auditiva é estatisticamente 

significativo, quando comparado ao alojamento conjunto, confirmando a importância deste 

fator de risco entre os mais relatados 
(3)

. Concordando com uma pesquisa que constatou 

significância estatística quanto a este fator de risco, mas sem relacionar o tempo de 

permanência, conforme citado na literatura de 5 dias ou mais 
(7,8)

.  O fator de risco pós-natal 

mais frequente no estudo 14 após a avaliação do desenvolvimento do lactente no 1º ano de 

vida, com exame diagnóstico normal, foram aqueles que permaneceram por mais de cinco 

dias na UTIN.   

A história de antecedentes familiares de perda auditiva foi o oitavo fator de risco mais 

relatado, destacando as causas de origem genéticas trazidos pelos estudos 4, 5, 8, 9, 12 a 14. 
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Contudo, apresentam-se em valores menores entre 10,3% e 25% nos estudos 4, 5, 9 e
 
12. É 

fundamental observar que as causas da perda auditiva podem ser de origem genética e/ou 

ambientais. 

Atualmente, sabe-se que na literatura estão descritos diversos fatores de risco que 

foram evoluindo, em conformidade com a prevalência e/ou incidência da perda auditiva, 

buscando as possíveis causas associadas. Apesar de haver fatores específicos para a perda 

auditiva, percebe-se que existem outros fatores comuns aos neonatos e lactentes que podem 

ocasionar não somente a perda auditiva como outras sequelas (deficiência física, mental, 

visual, etc). 

Prevalência da perda auditiva 

Os estudos 9 e 7 identificaram uma prevalência em 1,8% dos casos diagnosticados em 

Minas Gerais, e em 1% para a perda auditiva sensorioneural na Itália. Este último, 

concordando com uma pesquisa executada no estado brasileiro de Goiás sendo de 0,9% 
(38)

. 

No entanto, o estudo 10
 
averiguou em 2,1% dos neonatos a perda auditiva sensorioneural. É 

fundamental mencionar que o estudo 1, realizado em
 
1995, encontrou uma maior prevalência 

de 12% nos recém-nascidos de muito baixo peso, discordando dos outros estudos citados. A 

prevalência da perda auditiva é de 2 a 4% maior em neonatos com tempo de permanência em 

UTIN, em relação aos neonatos não internados neste setor 
(37)

. 

Quanto à distribuição pela localização topográfica dos distúrbios auditivos, o estudo 8 

revelou em 13% perda auditiva condutiva e em 6% a sensorioneural tanto em RNPT como em 

RNT, coincidindo com uma pesquisa que verificou em 17% a condutiva e 7,3% a 

sensorioneural 
(39)

. Isto é, concordou parcialmente com o estudo 3 que descreveu em 5% e 

3%, respectivamente, em neonatos com fatores de risco. Contudo, no estudo 15 houve uma 

maior prevalência entre os neonatos de 31,5% para a perda auditiva condutiva e 26,3% para a 

sensorioneural.   
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A associação da prematuridade com o tempo de permanência em UTIN evidenciou a 

perda auditiva sensorioneural em 3,1%, no estudo 8, demonstrando como a presença de mais 

de um fator de risco pode interferir na localização da perda auditiva. Ressalta-se que em 

relação às infecções congênitas e o tipo de perda auditiva, o estudo 11,
 
com neonatos 

portadores de toxoplasmose, identificou a perda auditiva sensorioneural em 21,1% e a 

condutiva em 10,5%.  

Idade do diagnóstico 

Em relação à idade do diagnóstico, o estudo 9 constatou que 80,6% das crianças foram 

testadas antes de três meses de idade e o intervalo médio entre a suspeita e confirmação 

diagnóstica foi de 4,2 meses. Nos estudos 11 e 13 o diagnóstico ocorreu no primeiro mês de 

vida do neonato. Um estudo em 2012 diagnosticou em 3,5 meses 
(40)

. Ou seja, confirmam a 

prática da detecção da perda auditiva antes dos três meses e a intervenção antes dos seis 

meses 
(7,32)

.  

Quanto à idade de diagnóstico da perda auditiva profunda, os estudos 3 e 5 obtiveram 

em 11,3 meses e 20,5 meses, e este último, ao associar a TAN a média diminuiu para 6,8 

meses, aproximando-se do estudo 7, que verificou em 6,7 meses dos neonatos com fatores de 

risco e em 6,9 meses para os sem fatores de risco, ou seja, não atendendo as recomendações 

do Joint 
(10)

. No Brasil, o Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva (COMUSA), ratifica 

que a TAN está indicada para todos os neonatos com ou sem fatores de risco nas 

maternidades antes da alta hospitalar 
(36)

.  

No estudo 5, quando as crianças foram encaminhadas, por suspeita dos pais ou 

pediatra devido ao atraso no desenvolvimento da linguagem, a idade aumentou para 29,3 

meses. Neste contexto, o estudo 9 menciona que sobre a suspeita dos familiares a chance da 

criança evidenciar distúrbios auditivos é 20 vezes maior em relação as que não tiveram 

suspeitas dos pais. Salientando que, o estudo 14 refletiu sobre as interações entre os pais/filho 
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(a) e os profissionais da saúde interferindo positivamente no desenvolvimento da criança e, 

consequentemente, corroborando na identificação da perda auditiva. 

Etiologia da perda auditiva 

Os estudos 11 e 12
 
relacionam patologias como possível etiologia da perda auditiva, 

conforme o estudo 11, no qual foi mencionado que mesmo após o tratamento adequado para a 

toxoplasmose não teve como evitar a perda auditiva, confirmando o alto risco. O estudo 12 

relaciona a associação da perda auditiva com as doenças otológicas. 

Entretanto, o estudo 8
 
pressupõe que a prevalência pode ser de etiologia desconhecida, 

sugerindo a necessidade de estudos moleculares mais aprofundados, discordando do estudo 15 

que considera a perda auditiva sensorioneural estar provavelmente associada a fatores 

ambientais. Este estudo identificou a predominância das causas ambientais, seguida das 

causas congênitas associadas e por último as de cunho genético. Não se pode desconsiderar a 

etiologia desconhecida da perda auditiva, conforme houve em maior proporção numa 

pesquisa, quando acompanhados em ordem decrescente pela origem ambiental, genética e 

congênita 
(39)

.  

CONCLUSÃO 

É fundamental considerar a importância dos fatores de risco para a perda auditiva, 

porém há limitações sobre a periodicidade destes estudos, uma vez que pode haver 

modificações significativas quanto às características sociopolíticas culturais, econômica 

peculiar de cada população estudada. Torna-se evidente a necessidade de estudos, com maior 

rigor metodológico, que possam trazer outros resultados sobre os fatores de risco para a perda 

auditiva. 

Diante da diversidade dos fatores de risco, observou-se que os estudos descreveram a 

importância da detecção e diagnóstico precoce da perda auditiva em neonatos e lactentes. No 

que diz respeito à identificação dos fatores de risco para perda auditiva, pelos profissionais da 
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saúde, durante o desenvolvimento do lactente é essencial à diminuição da idade do 

diagnóstico e intervenção, minimizando a sua prevalência e, consequentemente, os efeitos 

sociais, educacionais e econômicos.  
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Tabela 1- Distribuição dos estudos conforme os descritores e bases de dados, Recife-PE, 

2013. 

Descritores                               Bases de Dados 

 Medline LILACS IBECS B.Cochrane BDenf TOTAL 

“perda auditiva”  29.146 1.515 298 619 5 32.583 

“perda auditiva” 

and “lactente” 
505 83 10 1 0 599 

“perda auditiva” 

and “lactente” and 

“fatores de risco”  

53 20 1 0 0 74 
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Figura 1 – Amostragem da revisão integrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigos pré-selecionados pelo cruzamento dos descritores: perda auditiva (hearing loss), 

lactente (infant) e fatores de risco (risk factors)  

 (n=74) 

 

Artigos em consonância com a perguntadora condutora e sem duplicatas entre as bases de 

dados, a serem lidos na íntegra 

(n=17) 

Amostra final para leitura na íntegra dos artigos 

(n=15) 

Títulos e/ou resumos que não 

responderem à pergunta 

condutora 

(n=57) 

Artigos repetidos entre as bases 

de dados 

(n=01) 

Artigos que atenderam aos 

critérios de exclusão (revisão da 

literatura e reflexão teórica) 

 (n=02) 
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Tabela 2 – Distribuição dos estudos de acordo com as categorias selecionadas, Recife-PE, 

2013. (Continua) 

Estudos Categorias Selecionadas 

Autores/Ano 
Caracterização dos fatores de risco 

quanto à frequência 

Prevalência da 

perda auditiva 

Idade do 

diagnóstico 

Possível etiologia da 

perda auditiva 

Estudo 1
23

  

Leslie et al. 

(1995) 
 

Prematuridade, baixo peso ao nascer, 

permanência em UTIN, ventilação 

mecânica, permanência em incubadora, 

doenças ou distúrbios respiratórios, 

hiperbilirrubinemia e medicações 

ototóxicas. 

12% - 

Associação da 

prematuridade, baixo 

peso ao nascer e 

permanência em UTIN. 

Estudo 2
24

  

Marlow, Hunt, 

Marlow. 

(2000) 
 

Prematuridade, ventilação mecânica, 

hiperbilirrubinemia, medicações 

ototóxicas, hiperbilirrubinemia e índices 

de Apgar. 

- - 

Prematuridade, 

hiperbilirrubinemia e 

medicações ototóxicas. 

Estudo 3
25

  

Iñiguez et al. 

(2004)
 

Baixo peso ao nascer, prematuridade, 

medicações ototóxicas, doenças ou 

distúrbios respiratórios, 

hiperbilirrubinemia, ventilação mecânica, 

malformação congênita e infecções 

congênitas. 

 

5% de perda 

auditiva 

condutiva e 

3% de perda 

auditiva 

sensório 

neural 

11,3 meses para 

perda auditiva 

sensorioneural 

Baixo peso ao nascer, 

prematuridade e 

malformação 

congênita. 

Estudo 4
26

  

Bittencourt et 

al. (2005)
 

Baixo peso ao nascer, prematuridade, 

índice de Apgar, ventilação mecânica, 

permanência em incubadora, medicações 

ototóxicas, infecções congênitas, história 
familiar, hiperbilirrubinemia, convulsões e 

hemorragia ventricular. 

- - 

Prematuridade, 

permanência em 

incubadora e 
medicações ototóxicas. 

Estudo 5
27

  

Canale et al. 

(2006) 

Prematuridade, baixo peso ao nascer, 

doenças ou distúrbios respiratórios, 

hiperbilirrubinemia, história familiar, 

infecções congênitas e síndromes diversas.  

- 

20,5 meses, 

6,8 meses para os 

que fizeram TAN e 

29,3 meses nos 

oriundos por atraso 

do 

desenvolvimento. 

Prematuridade, 

hiperbilirrubinemia e 

história familiar. 

 

 

Estudo 6
28

  

Judith, Lieu 

Cho,  

Gretchen, 

Champion 

(2006) 

 

Permanência em UTIN, prematuridade, 
anomalias craniofaciais, hidrocefalia, 

infecções congênitas, doenças ou 

distúrbios respiratórios, síndromes 

diversas, alcoolismo materno e 

hiperbilirrubinemia. 

- - 

Doenças ou distúrbios 

respiratórios (displasia 

broncopulmonar). 

Estudo 7
29

  

Calevo et al. 

(2007) 

Infecções congênitas, prematuridade, 

baixo peso ao nascer, ventilação mecânica, 

medicações ototóxicas, anomalias 

craniofaciais, doenças ou distúrbios 

respiratórios, índices de Apgar e 
hiperbilirrubinemia. 

 

1 % para perda 

auditiva 

sensorioneural 

congênita, 3,7% 

perda auditiva 

sensório 
neural unilateral 

e 2,8% bilateral. 

 

 6,7 meses para os 

RN com IR e 6,9 

meses para os sem 

IR. 

Prematuridade e 

anomalia craniofacial 

congênita. 
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Tabela 2 – Distribuição dos estudos de acordo com as categorias selecionadas, Recife-PE, 2013. 

(Continuação) 

       Estudos Categorias selecionadas 

Autores 

X 

ano 

Caracterização dos fatores de risco 

quanto à frequência 

Prevalência da 

perda auditiva 

Idade do 

diagnóstico 

Possível etiologia da 

perda auditiva 

 

Estudo 8
30

  

Pereira et al. 

(2007) 
 

Prematuridade, baixo peso ao nascer, 

permanência em UTIN, medicações 

ototóxicas, ventilação mecânica, 

hiperbilirrubinemia, infecções congênitas, 

história familiar, hemorragia ventricular e 

síndromes diversas.  

 

 13% para perda 

auditiva condutiva 

e 6% para perda 

auditiva sensório 

neural. 

- 

Baixo peso ao nascer 

e infecções 

congênitas. 

Estudo 9
31

  

Tiensoli et al. 

(2007) 
 

Medicações ototóxicas, permanência em 
incubadora, ventilação mecânica,  

história familiar, baixo peso ao nascer, 

prematuridade, infecções congênitas, 

anomalias craniofaciais, índices de Apgar, 

hiperbilirrubinemia, diversas síndromes, 

permanência em UTIN, convulsão, 

hemorragia ventricular e meningite 

bacteriana. 

1,8% 

80,6% antes dos 3 

meses e 4,2 meses o 

intervalo médio 

entre a suspeita e 

confirmação.  

Medicações 

ototóxicas e história 

familiar. 

Estudo 10
32

  

Xoinis et al. 

(2007) 
 

Prematuridade, permanência em UTIN, 

baixo peso ao nascer, índices de Apgar, 

ventilação mecânica, hiperbilirrubinemia, 
doenças ou distúrbios respiratórios, 

hemorragia ventricular e medicações 

ototóxicas. 

2,1% com 

 5,6% para perda 

auditiva 
sensorioneural e 

4,9% para 

neuropatia auditiva. 

- 

Doenças ou 

distúrbios 

respiratórios 
(displasia bronco-

pulmonar). 

 

Estudo 11
33

  

Andrade et al. 

(2008) 
 

Infecções congênitas, baixo peso ao 

nascer, ventilação mecânica, anomalias 

craniofaciais e índices de Apgar.  

10,5% para perda 

auditiva condutiva e 

21,1% para perda 

auditiva 

sensorioneural. 

Menor que 30 dias. 

Infeções 

congênitas 

(toxoplasmose 

congênita). 

Estudo 12
5
  

Feniman et al. 

(2008) 
 

Anomalias craniofaciais (fissura 

labiopalatina – FLP), doenças otológicas, 

tabagismo dos pais, doenças ou distúrbios 
respiratórios, permanência em incubadora, 

história familiar, alcoolismo materno e 

baixo peso ao nascer.  

- - 

Associação da 

anomalia 

craniofacial (FLP) 
e doenças 

otológicas. 

Estudo 13
34 

Ribeiro, 

Junqueira, 

Gomes 

 (2010) 
 

Prematuridade, permanência em UTIN, 

baixo peso ao nascer, ventilação mecânica, 

permanência em incubadora, anomalias 

craniofaciais, medicações ototóxicas, 

infecções congênitas, hiperbilirrubinemia, 

história familiar, convulsões e meningite 

bacteriana. 

- 7 a 28 dias (TAN). 

Permanência em 

UTIN associada à 

prematuridade. 

Estudo 14
35

  

Fernandes et 

al. (2011) 
 

Permanência em UTIN, doenças ou 

distúrbios respiratórios, história familiar, 

anóxia cerebral, hiperbilirrubinemia, baixo 

peso ao nascer, prematuridade e anomalias 

craniofaciais.  

- - 

Permanência em 

UTIN associada 

às doenças/ 
distúrbios 

respiratórios 

(hipertensão 

pulmonar). 
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Tabela 2 – Distribuição dos estudos de acordo com as categorias selecionadas, Recife-PE, 2013. (Conclusão) 

Estudos Categorias selecionadas 

Autores 

X 

ano 

Caracterização dos fatores de risco 

quanto à frequência 

Prevalência da 

perda auditiva 
Idade do diagnóstico 

Possível etiologia 

da perda 

auditiva 

Estudo 15
36

  

Santos et al. 

(2011) 
 

Permanência em UTIN, prematuridade, 

anóxia cerebral, malformações congênitas, 

diversas síndromes, infecções congênitas, 

hiperbilirrubinemia e ventilação mecânica. 

31,5% para perda 

auditiva condutiva e 

26,3% para perda 

auditiva 

sensorioneural. 

- 
Fatores 

ambientais. 
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5.2. Artigo Original 

 

SAÚDE AUDITIVA INFANTIL: PRÁTICA DOS ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

RESUMO 

A audição tem seu ápice de desenvolvimento na primeira infância. O enfermeiro na 

puericultura deve avaliar a evolução dos marcos do desenvolvimento infantil, incluindo os 

auditivos, pois a prática adequada poderá diminuir os efeitos da perda auditiva. Esse estudo 

objetivou avaliar a prática dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na atenção a saúde 

auditiva infantil. Realizou-se uma avaliação normativa, da estrutura e processos, nas Unidades 

de Saúde da Família, no município de Recife, Pernambuco, em uma população de 37 

enfermeiros. O instrumento de coleta de dados e a análise foram baseados em uma matriz de 

indicadores. Todos os enfermeiros identificaram os marcos do desenvolvimento auditivo, 

94,5%, pelo menos, dois fatores de risco e 21,6% realizaram atividades educativas. A 

avaliação normativa foi considerada adequada, não evidenciando diferença estatística 

significante entre os escores segundo as variáveis demográficas/profissionais. Conclui-se que 

a prática foi adequada, apesar de haver limitações tanto na estrutura como no processo.  

 

Palavras-chave: Perda auditiva, Enfermagem de atenção primária, Saúde da criança, 

Desenvolvimento infantil.  

 

INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2004, estimou que mais de 275 milhões 

de pessoas no mundo eram portadoras de perda auditiva 
(1)

.  No Brasil, foram registrados 

aproximadamente 9,7 milhões de pessoas, que declararam ter algum tipo de perda auditiva, 

constituindo 5% da população 
(2)

. A audição tem seu ápice de desenvolvimento na primeira 

infância, fase ideal para a identificação e intervenção de possíveis perdas auditivas 
(3)

. 

 A perda auditiva pode estar associada a fatores de risco, dentre eles: antecedente 

familiar, infecções congênitas, infecções pós-natais, anomalias craniofaciais, traumatismo 

craniano, hiperbilirrubinemia com exosanguineotransfusão, medicações ototóxicas, 

prematuridade, baixo peso ao nascer, recém-nascido pequeno para a idade gestacional (PIG),  

 

 

*Artigo original da dissertação de mestrado em análise na Revista da Escola de Enfermagem da USP – 

Formatação e referências pautadas nas normas da revista. 
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asfixia severa, anóxia, baixos índices de Apgar, consanguinidade, tempo de permanência em 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), ventilação mecânica, convulsões neonatais, 

síndrome do desconforto respiratório, fibroplasia, aspiração de mecônio, anormalidades 

cromossômicas, episódios de apneia, hipocalcemia, suspeita familiar de atraso do 

desenvolvimento, na audição, fala ou linguagem, diversas síndromes, neurofibromatose, 

osteopetrose, doenças neurodegenerativas e sensoriais, quimioterapia, oxigenação 

extracorpórea, alcoolismo materno, uso de drogas psicotrópicas na gestação, diabetes 

materna, gestações múltiplas, ausência de cuidados pré-natais 
(4-5)

.   

A detecção de possíveis distúrbios auditivos durante a infância possibilita o 

diagnóstico da perda auditiva antes do terceiro mês de vida e a intervenção antes dos seis 

meses de idade 
(6)

. O teste da Orelhinha, denominado de Triagem Auditiva Neonatal 

Universal (TANU), é o exame de rastreamento para diagnóstico da perda auditiva, que deve 

ser realizado antes da alta hospitalar do recém-nascido 
(7)

. A Portaria nº 587, de 07 de Outubro 

de 2004, que institui a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, aborda as ações de 

saúde auditiva na atenção primária e nos serviços de média e alta complexidade, 

determinando a qualidade técnica necessária para o bom desempenho de cada nível de atenção 

(8,9)
.   

Neste contexto, se insere a Estratégia Saúde da Família (ESF) desenvolvendo ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde 
(10)

. Dentre os profissionais envolvidos tem-se o 

enfermeiro, que realiza o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, como parte da 

avaliação integral à saúde da criança, na consulta de puericultura 
(11)

. Durante a consulta, o 

enfermeiro deve avaliar a evolução dos marcos do desenvolvimento infantil, incluindo a 

avaliação dos marcos do desenvolvimento auditivo, que estão contemplados no instrumento 

de vigilância do desenvolvimento, proposto pelo Ministério da Saúde 
(12,13)

.  

Esse instrumento, disposto na caderneta de saúde da criança, prevê um processo 

sistematizado de avaliação do desenvolvimento infantil, por faixa etária, e orienta o 

enfermeiro para a tomada de decisão ao observar a ausência de um ou mais marcos para a 

faixa etária da criança, podendo identificar provável atraso do desenvolvimento e encaminhar 

para avaliação neuropsicomotora 
(12,13)

. A vigilância ao desenvolvimento infantil, inclusive 

auditivo, deve ser entendida como um processo contínuo de acompanhamento das atividades 

relacionadas à promoção do potencial de desenvolvimento da criança e à detecção de 

problemas. As ações do enfermeiro, direcionadas para a saúde auditiva infantil, podem ser 

desenvolvidas por meio da educação em saúde tanto para a família quanto aos demais atores 

envolvidos no contexto social da criança.  
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Acredita-se que a prática adequada do enfermeiro na puericultura incluindo a saúde 

auditiva infantil poderá diminuir os efeitos decorrentes da perda auditiva. A avaliação dessa 

adequação permitirá uma reflexão sobre o conhecimento e prática dos enfermeiros referentes 

à atenção à saúde auditiva em crianças menores de dois anos de idade. O objetivo deste estudo 

foi avaliar a prática dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na atenção à saúde 

auditiva infantil. 

MÉTODO 

Realizou-se uma avaliação normativa, que mensura uma intervenção fazendo 

comparações da estrutura, processo e/ou resultados com normas pré-estabelecidas 
(14)

.  Neste 

estudo foram avaliados a estrutura e o processo, que abrangem os recursos empregados e as 

atividades, bens e serviços prestados pelos enfermeiros da ESF.  

O estudo foi realizado em 36 das 38 Unidades de Saúde da Família (USF) do Distrito 

Sanitário IV, onde foram entrevistados 37 dos 40 enfermeiros das Equipes de Saúde da 

Família do Distrito Sanitário IV, no município de Recife, Pernambuco. Dois enfermeiros 

atuantes em duas USF não participaram do estudo pela dificuldade de agendamento para a 

entrevista após três tentativas e um encontrava-se em licença médica. 

O instrumento de coleta de dados foi originado após a construção do modelo lógico da 

atenção à saúde auditiva infantil prestada pelo enfermeiro da ESF e da matriz de indicadores 

para avaliação desta prática.   O modelo lógico explicita o funcionamento das atividades e as 

causas associadas, de maneira articulada para a resolução de um problema 
(14)

. Este modelo 

lógico foi elaborado conforme a: Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (Portaria nº 

2073 e 587/2004) 
(8,9)

; relatório do Joint Committee on Infant Hearing 
(5,6)

, Política Nacional 

da Atenção Básica 
(10)

, manual Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) 

neonatal 
(15)

 e caderneta de saúde da criança (instrumento de vigilância do desenvolvimento) 

(12,13)
. 

Neste modelo lógico da prática do enfermeiro da ESF, na atenção à saúde auditiva 

infantil, foi abordada a estrutura na dimensão de estrutura física/materiais necessários e o 

processo nas dimensões de adequação técnico-científica e formação profissional (Figura 1). 

Em seguida, foi elaborada a matriz de indicadores, composta por fatores quantitativos, 

expressos através de pontuações esperadas, que estão interligados a critérios utilizados para 

mensurar os componentes de uma intervenção 
(14)

.  

Nesta matriz de indicadores a pontuação foi subdividida em 40 pontos para a 

dimensão de estrutura física/materiais necessários, distribuídos em 4,4 pontos por cada 
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indicador e 60 pontos para as dimensões de adequação técnico-científica e formação 

profissional, distribuídos em 3,1 pontos por indicador avaliado, totalizando 100 pontos. 

 Na dimensão de adequação técnico-científica foi avaliada a conduta do enfermeiro 

diante de quatro casos clínicos, com pontuação para cada conduta correta de 5,0 pontos. Os 

quatro casos clínicos estão descritos a seguir: 

Caso 1 - abordou um lactente com fator de risco para perda auditiva e marco do 

desenvolvimento auditivo incompatível com a idade, no qual a conduta seria encaminhá-lo 

para avaliação com outros profissionais e orientar a cuidadora.  

Caso 2 - descreveu um lactente com fator de risco para perda auditiva e marcos do 

desenvolvimento compatível para a idade, onde a conduta seria orientar a cuidadora sobre os 

sinais de alerta e reavaliá-lo em 30 dias.  

Caso 3 - abordou um lactente que não apresentava fator de risco para perda auditiva e marcos 

do desenvolvimento compatível com a idade, no qual a conduta seria orientar a cuidadora a 

estimulação da criança e remarcar para próxima consulta de rotina.  

Caso 4 - descreveu um lactente com fatores de risco para perda auditiva e marcos do 

desenvolvimento auditivo incompatível para a idade, onde a conduta seria encaminhá-lo para 

avaliação neuropsicomotora e orientar a cuidadora.  

 Esta matriz foi submetida à validação semântica e de conteúdo com especialistas na 

área de fonoaudiologia e enfermagem através de entrevista presencial de acordo com 

conveniência dos mesmos. Após este processo, com a matriz de indicadores validada, foi 

produzido o instrumento de coleta de dados. 
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Figura 1 - Modelo lógico da atenção à saúde auditiva infantil prestada pelo enfermeiro da ESF, Recife-PE, 2012. 
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Dimensões 

Adequação 

técnico- científica 

Formação 

profissional 

Subdimensões 

Manejo dos fatores de 

risco para perda auditiva 

 
Práticas educativas 

Resultados Intermediários Atividades Resultados finais 

Identificar os fatores de risco para perda auditiva; 

 

Relacionar as patologias associadas com a perda 

auditiva; 

 

Associar os fatores de risco para perda auditiva 

com o desenvolvimento auditivo infantil; 

Discernir sobre os marcos do desenvolvimento 

diretos e indiretos relacionados com a audição e 

linguagem de acordo com a faixa etária; 

 

Aplicar o instrumento de vigilância do 

desenvolvimento infantil; 

 

Identificar a idade mais provável para a avaliação, 

diagnóstico, intervenção e reabilitação da perda 

auditiva; 

Encaminhar o neonato para avaliação inicial 

(TAN) com profissional habilitado; 

 

Avaliar o manejo de casos através de crianças com 

fatores de risco para perda auditiva; 

Orientar a família sobre a conduta e sua 

importância; 

Referenciar a criança em situação de risco do 

desenvolvimento auditivo para avaliação do 

especialista; 
   

Promover atividades educativas para as famílias 

da comunidade sobre a saúde auditiva infantil; 
 

Conduzir práticas de educação permanente na 
equipe sobre a saúde auditiva infantil; 

Cursar disciplinas durante a graduação que 

abordem sobre a atenção auditiva infantil; 

 
Realizar cursos e treinamentos relacionados com a 

atenção à saúde auditiva infantil na formação 
permanente e/ou pós-graduação; 

Identificação dos fatores de risco para 

perda auditiva; 

 

Diminuição das sequelas ocasionadas 

pela perda auditiva através dos fatores 

de risco; 

 

 

 

Reconhecimento dos marcos do 

desenvolvimento  relacionados com a 

audição e linguagem durante a 

aplicação do instrumento de 

vigilância; 

 

 

Identificação precoce da idade mais 

provável para avaliação, diagnóstico, 

intervenção e reabilitação da perda 

auditiva; 

 

 

 

Referenciamento adequado do 

neonato e lactente com indicação para 

avaliação auditiva;  

 

 

 

 

 

Promoção de práticas educativas 

sobre a saúde auditiva infantil para a 

equipe e comunidade; 

 

 

 

 

 

Profissionais das Equipes de Saúde da 

Família capacitados para a atenção à 
saúde auditiva infantil; 

 

Melhoria das ações de 

vigilância à saúde auditiva 

infantil; 

 

 

 

 

Diminuição da incidência da 

perda auditiva; 

 

 

 

 

 

 

 

Melhoria da qualidade da 

assistência à saúde prestada 

pelos enfermeiros da atenção 

básica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoção à saúde auditiva 

infantil; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenção da perda auditiva 
infantil; 

Acompanhamento dos 

marcos do 

desenvolvimento auditivo 

e conduta 
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A aplicação deste instrumento de coleta de dados foi por meio de entrevista após 

agendamento prévio com cada enfermeiro, mediante a entrega do TCLE com esclarecimentos 

sobre a finalidade do estudo. O período da coleta de dados desta pesquisa foi de agosto a 

outubro de 2013. Os dados foram analisados tomando como base a pontuação descrita na 

matriz de indicadores. Após a obtenção do escore de cada dimensão avaliada (estrutura física 

e materiais necessários, adequação técnico-científica e formação profissional), foi classificada 

em estratos adaptados do estudo de Samico (2010) em: inadequada (1 a < 25 pontos); 

parcialmente inadequada (25 a < 50 pontos) parcialmente adequada (50 a < 75 pontos) e 

adequada (75 a 100 pontos) 
(14)

. 

Foi construído um banco de dados utilizando o programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 21.0, onde foi realizada a análise univariada e bivariada. Para 

comparação das prevalências e proporções nas distribuições de frequência foi aplicado o teste 

Qui-quadrado de Pearson. Para comparação das médias dos escores, entre dois grupos, o teste 

t-Student e para três ou mais grupos a análise de variância (ANOVA). O intervalo de 

confiança adotado foi de 95% e o nível de significância p<0,05. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), atendendo às 

normas previstas pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde - Ministério da 

Saúde.  

RESULTADOS  

A maioria dos enfermeiros avaliados era do sexo feminino (35 casos, 94,6%), com 

média de idade de 40,5 anos (desvio padrão, DP=8,0). A faixa etária média foi compreendida 

entre 29 a 59 anos, todavia 19 casos (51,4%) tinham abaixo de 40 anos. Em relação ao tempo 

de formação, 13 casos (35,1%) tinham de 0 a 10 anos, coincidindo com a mesma frequência 

para os que tinham acima de 20 anos. Quanto à titulação, 29 casos (78,4%) declararam-se 

especialistas e quanto ao tempo de atuação na ESF, 17 casos (46%) tinham acima de 10 anos. 

Em relação a outro vínculo de trabalho, houve 27 casos (73%) e, destes, 21 casos (56,8%) 

atuavam em hospitais públicos. A maioria dos enfermeiros respondeu adequadamente os 

casos clínicos. A conduta adequada em cada caso clínico correspondia a 5 pontos, totalizando 

20 pontos, no qual foi obtido um escore médio de 16,5 pontos (10-20 pontos/DP=2,9) (Tabela 

2). 
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Tabela 1 – Estrutura física das Unidades de Saúde da Família do Distrito Sanitário IV, Recife, 2013. 

Tabela 2 - Adequação técnica-científica e formação profissional dos enfermeiros do Distrito Sanitário IV, 

Recife-PE, 2013. 

Espaço físico e  

Materiais necessários 

 

      Microárea 1 

n=14              % 

    

     Microárea 2        

   n=07          % 

 

     Microárea 3 

      n=15         % 

 

Distrito Sanitário IV 

     n=36           % 

Sala para consulta  14  100,0      07 100,0        15 100,0        36          100,0 

Espaço para atividades 

educativas 

 

 14 100,0      06 85,7        13 86,7                      33           91,7 

Mesa/ Cadeiras/ Cama/maca/ 

mesa de exames 

 14 100,0      07 100,0        15 100,0         36          100,0 

Instrumentos utilizados  

para emissão do som 

 04 28,6      04 57,1        03 20,0         11           30,6 

Caderneta de saúde  

da criança 

 

 14 100,0      07 100,0        15 100,0         36          100,0 

Ficha de registro/  

prontuário da criança  

 14 100,0       07 100,0        15 100,0         36          100,0 

Materiais informativos  00 0,0       00 0,0        02 13,3          02           5,6 

  

Dimensão              Subdimensões 
Critérios abordados 

 

Valor 

n=37 

 

Valor 

total 

% 

 

 

 

 

 

 

 

Adequação 

técnico-

científica e 

formação 

profissional 

Manejo dos fatores de 

risco para perda auditiva 

Identificação dos fatores de risco 35     94,5 

Associação dos fatores de risco com os marcos do 

desenvolvimento 

37     100,0 

 

 

 

 

 

Acompanhamento dos 

marcos do 

desenvolvimento 

auditivo e conduta 

Registro na ficha/ prontuário / caderneta de saúde da 

criança dos marcos do desenvolvimento auditivo 

37  100,0 

Utilização de instrumentos e/ou estratégias para emissão 

do som (bater palmas, estralar os dedos, falar, fazer 

barulho com algum instrumento como chaves papel, 

régua, caneta, etc) 

37     100,0 

Marcos do desenvolvimento auditivo diretos 37     100,0 

Marcos do desenvolvimento auditivo indiretos 37     100,0 

Início da Avaliação auditiva no 1° mês de vida 28 75,6 

Triagem Auditiva Neonatal (TAN) – fonoaudiólogo 

como profissional habilitado 

32 86,4 

Idade ideal para o diagnóstico da perda auditiva  12 32,4 

Idade ideal para a intervenção/reabilitação da perda 

auditiva 

04 10,8 

Resolução do caso 1 33 89,1 

Resolução do caso 2 15 40,5 

Resolução do caso 3 35 94,5 

Resolução do caso 4 37     100,0 

Práticas educativas Atividades educativas em saúde auditiva infantil para a 

comunidade 

08 21,6 

Formação 

profissional 

 Disciplinas com conteúdo relacionado com a saúde auditiva 

infantil 

08 21,6 

 Cursos e/ou capacitações na atenção à saúde auditiva infantil 03 8,1 
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Tabela 3 – Formas de avaliação e tipos de impressos utilizados para o registro dos 

 marcos do desenvolvimento auditivo durante a puericultura, Recife, 2013. 

Formas de avaliação  N % 

Instrumentos de percussão 2 5,4 

Estratégias para a emissão do som 24 64,9 

Instrumentos de percussão e 

estratégias para a emissão do som 
11 29,7 

Tipos de impressos para registro    

Prontuário 13 35,1 

Prontuário e ficha de registro da 

criança 
17 46,0 

Prontuário, ficha de registro da 

criança e caderneta da criança 
4 10,8 

Prontuário e caderneta da criança 3 8,1 

 

Tabela 4 - Escores da prática dos enfermeiros na atenção à saúde auditiva infantil segundo variáveis demográficas e 

profissionais, Recife, 2013. 

Fator avaliado Mínimo Máximo Média Mediana 
Desvio 

padrão 
IC (95%) p-valor 

Sexo        

Masculino 61,2 72,5 66,8 66,8 8,0 - 
0,018¹ 

Feminino 63,8 85,6 75,0 75,0 4,3 73,5 – 76,4 

Idade (anos)        

< 40 63,8 85,6 75,6 75,0 5,1 73,1 – 78,1 
0,159¹ 

≥40 61,2 81,2 73,4 74,4 4,2 71,3 – 75,5 

Tempo de formação (anos)        

≤ 10  61,2 85,6 73,5 73,7 6,6 69,5 – 77,5 

0,246² 11 - 20  70,6 81,8 76,5 76,8 3,9 73,9 – 79,2 

> 20  70,6 77,4 73,8 75,0 2,6 72,2 – 75,4 

Titulação        

Especialização 63,8 85,6 74,6 75,0 4,6 72,9 – 76,4 
0,662² 

Residência 61,2 81,8 73,7 75,0 6,2 68,0 – 79,4 

Mestrado 76,9 76,9 76,9 - - -  

Tempo de atuação (anos)        

0 - 5  61,2 76,9 72,3 75,0 5,9 67,8 – 76,8 

0,262² 6 - 10  70,6 85,6 75,6 73,7 5,4 72,0 – 79,3 

> 10 70,6 81,8 75,0 75,6 3,5 73,2 – 76,8 

Microárea de atuação        

1 63,8 83,1 74,1 74,4 4,9 71,3 – 76,9 

0,926² 2 70,6 78,1 74,9 75,3 2,7 72,7 – 77,1 

3 61,2 85,6 74,7 75,0 5,8 71,5 – 77,9 

¹Teste t-Student. ²ANOVA. - Não foi possível calcular o intervalo de confiança devido ao pequeno número de observações do gênero masculino. 
 

  Na subdimensão de práticas educativas, quanto a execução de atividades direcionadas 

para a saúde auditiva infantil, 8 (21,6%) enfermeiros afirmaram ter realizado (Tabela 2). 

Destes, 5 (13,5%) executaram individualmente durante a consulta de puericultura e 3 (8,1%) 

coletivamente em grupo de gestantes ou de mães com seus filhos. Na dimensão de formação 

profissional, 8 (21,6%) enfermeiros declararam ter cursado alguma disciplina com conteúdo 

relacionado com a saúde auditiva infantil, durante a graduação e/ou pós-graduação. No 
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entanto, sobre cursos e/ou capacitações direcionadas para a temática, apenas 3 (8,1%) 

afirmaram terem participado anteriormente (Tabela 2). Destes, 11 (29,7%) enfermeiros que 

obtiveram alguma informação sobre a saúde auditiva infantil, 5 (13,5%) receberam durante a 

pós-graduação, 4 (10,8%) na graduação em enfermagem, 1 (2,7%) em cursos ou capacitações 

e 1 (2,7%) oferecida pelo Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). Ressalta-se que, 26 

(70,3%) enfermeiros não tiveram nenhum tipo de informação relacionada à saúde auditiva 

infantil.  

Ao se avaliar os escores das práticas dos enfermeiros com base na matriz de 

indicadores acerca da saúde auditiva infantil, observou-se que as maiores médias estavam nos 

grupos do sexo feminino (X= 75,0 pontos), com menos de 40 anos de idade (X = 75,6 

pontos), com 11 a 20 anos de formação (X = 76,5 pontos), que possuíam mestrado (X = 76,9 

pontos), tinham de 6 a 10 anos de atuação profissional (X = 75,6 pontos) e trabalhavam na 

microárea 2 (X = 74,9 pontos). Apenas o sexo apresentou diferença estatística significante 

entre as médias dos grupos de enfermeiros do sexo masculino e feminino (p-valor = 0,018) 

(Tabela 4). 

Não se observou diferença estatística significante nas médias dos escores relacionados 

ao desempenho dos enfermeiros na identificação da idade ideal para avaliação inicial, 

diagnóstico e intervenção da perda auditiva. Contudo, o grupo de profissionais que acertou a 

avaliação inicial, diagnóstico e a intervenção para perda auditiva apresentou uma média de 

escore das condutas maior ou igual ao grupo que errou tais critérios. A adequação da prática 

dos enfermeiros nos dois aspectos avaliados (estrutura física e processo) foi considerada 

adequada para 20 casos (54,1%) e parcialmente adequada em 17 casos (45,9%). O escore 

médio foi de 74,5 pontos (61,2 – 85,6/DP=4,7) e o p-valor de 0,622. 

DISCUSSÃO 

A avaliação da estrutura física das USF evidenciou que, em todas as unidades existe 

sala para consulta, mesas, cadeiras e cama, maca ou mesa para exames. Em relação ao espaço 

físico destinado para atividades educativas, a maioria contempla este indicador, apesar de 

muitas delas utilizarem a sala de espera para este propósito. Apesar da adequação do espaço 

físico, observou-se que em algumas USF havia necessidade de reparos para melhor 

acomodação dos profissionais e usuários, coincidindo com uma pesquisa realizada nos 

municípios do Estado da Bahia, onde a maioria das USF apresentava um estado precário de 

conservação e higiene como a presença de infiltrações e iluminação deficiente 
(16)

. Esta é uma 

limitação identificada pelo Ministério da Saúde, desde 2008, que constatou haver um número 
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significativo de USF com estrutura física inadequada ou comumente improvisada apesar da 

melhoria da qualidade dos serviços prestados 
(17)

. 

Quanto aos materiais necessários para o atendimento do enfermeiro na puericultura, 

verificou-se que todas as USF disponibilizam o prontuário como documento de registro para 

as consultas e a caderneta de saúde da criança em diferentes versões (2007 e 2009). 

Entretanto, apenas a versão 2009 apresenta o instrumento de vigilância do desenvolvimento 

infantil com orientações para a tomada de decisão do profissional 
(12)

.
 
 

O enfermeiro ao executar a avaliação dos marcos do desenvolvimento auditivo da 

criança, deve se reportar aos instrumentos para a emissão de sons tais como: chocalho, sino, 

entre outros. Nesta perspectiva, algumas USF dispõem destes instrumentos, demonstrando a 

falta de materiais necessários para a prática profissional na atenção à saúde auditiva infantil. 

Todavia, a maioria dos profissionais utilizam outras estratégias para essa avaliação como 

bater palmas, estralar os dedos, falar, fazer barulho com chaves, etc. Outros profissionais 

utilizam tanto os instrumentos para emissão do som quanto às estratégias citadas, 

demonstrando que a falta destes instrumentos não impede a avaliação dos marcos do 

desenvolvimento auditivo. Por conseguinte, a utilização destas estratégias favorece a prática 

profissional da enfermagem, direcionada à saúde auditiva infantil, uma vez que elas emergem 

das dificuldades encontradas, fazendo com que o enfermeiro faça adaptações na busca da 

consulta ideal para a avaliação do crescimento e desenvolvimento 
(18)

. Todavia, sabe-se que os 

recursos materiais conferem suporte ao atendimento e a sua ausência pode acarretar erros ou 

imprecisões durante a prática profissional do enfermeiro. 

No que concerne aos materiais informativos direcionados para a saúde auditiva 

infantil, uma minoria das USF os disponibilizam. Os materiais informativos observados 

abordavam sobre a importância da realização da TAN, reforçando a necessidade da gestão 

municipal em saúde providenciá-los tanto para os profissionais como para os usuários nas 

atividades educativas. Segundo o Ministério da Saúde, a disponibilidade destes materiais 

qualifica o atendimento da atenção primária e geram impacto no sistema local de saúde 
(19)

. 

A avaliação do processo, representado pelas dimensões de adequação técnico-

científica e formação profissional, na subdimensão de manejo dos fatores de risco para perda 

auditiva, indicou que a maioria dos enfermeiros relata pelo menos dois dos diversos fatores de 

risco preconizados pelo Joint 
(5,6)

. Os fatores de risco podem emergir do período pré, trans e 

pós-natais e os mais descritos nesse estudo foram: infecções congênitas, infecções pós-natais, 

hereditariedade ou história familiar, traumas ou acidentes no ouvido e as otites médias de 

repetição. É importante que, o enfermeiro reconheça os lactentes com fatores de risco para 
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perda auditiva, uma vez que eles devem ser acompanhados quanto aos marcos do 

desenvolvimento de audição e linguagem, corroborando com a prática adequada deste 

profissional na consulta de puericultura.  

Nesta mesma subdimensão, verifica-se que todos os enfermeiros reconhecem a 

associação dos marcos do desenvolvimento infantil com os fatores de risco para perda 

auditiva. Fato favorável à prática dos mesmos, indicando a importância da vigilância do 

desenvolvimento como uma das ações sistemáticas realizadas durante a consulta de 

puericultura, visando à identificação de problemas, elaboração de diagnósticos e intervenções 

de enfermagem, que podem auxiliar na detecção precoce da perda auditiva 
(18)

. O 

reconhecimento dos fatores de risco por estes profissionais fortalece o seu papel na 

puericultura na prevenção da perda auditiva.   

A distinção dos marcos do desenvolvimento auditivo ligados direta ou indiretamente 

com a audição e linguagem por todos os enfermeiros, torna-se essencial para a identificação 

precoce de possíveis distúrbios auditivos, uma vez que grande parte da aquisição da 

linguagem ocorre durante os primeiros dois anos de vida 
(3)

. É pertinente questionar sobre a 

formação destes enfermeiros durante a graduação, quanto aos marcos do desenvolvimento 

infantil, incluindo os auditivos, uma vez que as instituições devem formá-los para atender as 

necessidades de saúde da criança e atenção de forma geral à saúde dos brasileiros em suas 

especialidades 
(20)

.  

A prática adequada do enfermeiro inclui não apenas a avaliação, mas também o 

registro das informações. Em todas as USF houve pelo menos a presença de um dos 

impressos requisitados para o registro dos marcos do desenvolvimento infantil. Em relação ao 

registro dos marcos do desenvolvimento auditivo, este é efetuado por todos os profissionais, 

se for detectada pelo menos um marco auditivo. O registro efetuado é de fundamental 

importância como fonte de informações para a melhoria da qualidade da assistência prestada. 

 A disponibilidade de impressos foi em mais de 40% o prontuário e ficha da criança, 

seguidos de apenas o prontuário. Parte destes profissionais registra a informação na caderneta 

da criança, desta forma não utilizando o instrumento de avaliação do desenvolvimento 

infantil, proposto pelo Ministério da Saúde 
(12,13)

. A falta de registro na caderneta da criança 

referente ao desenvolvimento auditivo pode ser devido à formação profissional deficiente 

destes enfermeiros sobre a aplicação do instrumento de vigilância do desenvolvimento 

infantil.  

Apesar da satisfatória identificação dos marcos de desenvolvimento auditivo por estes 

profissionais, foram identificados baixos percentuais quanto ao discernimento da idade ideal 
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para o diagnóstico e para a intervenção/reabilitação da perda auditiva, discordando com as 

recomendações do Joint de possibilitar o seu diagnóstico antes do terceiro mês de vida e 

propiciar a sua intervenção/reabilitação antes dos seis meses de idade 
(6)

.  

É essencial a melhoria da assistência diagnóstica e terapêutica especializada às pessoas 

com ou sem risco de perda auditiva, por meio da oferta de triagem e monitoramento da 

audição de neonatos, pré-escolares e escolares assim como a educação permanente dos 

profissionais da saúde 
(8)

. Ao investigar o conhecimento sobre o tempo ideal para avaliação 

inicial da capacidade auditiva dos neonatos, denominada de TANU ou teste da orelhinha, a 

maior parte dos enfermeiros avaliados confirma a sua efetivação no primeiro mês de vida para 

a detecção da perda auditiva, corroborando com a Lei 12.303 de 02/08/2010 sobre a 

obrigatoriedade do exame de rastreamento, em todos os neonatos nascidos em maternidades e 

as recomendações do Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva (COMUSA) em realizá-lo, 

até o primeiro mês de vida do neonato ou prorrogar até o terceiro mês de vida do lactente, 

como em prematuros ou em outras situações específicas 
(7,21)

.  

A avaliação da prática dos enfermeiros, diante das condutas nos casos clínicos 

sugeridos, aos quais foram baseadas no instrumento de vigilância do desenvolvimento 

sugerido pelo Ministério da Saúde, foi considerada adequada no contexto da atenção primária 

à saúde 
(12,13,22)

. No caso 1, houve a predominância pelo encaminhamento do lactente para 

profissionais especializados, devido à ausência do marco do desenvolvimento auditivo para a 

faixa etária anterior, presença de fatores de risco para perda auditiva, sem a realização do 

exame de rastreamento (TAN). No caso 2, uma parte dos enfermeiros adotou a conduta 

correta diante de um lactente com desenvolvimento normal com fatores de risco (meningite). 

Pode-se considerar que uma minoria reconheceu este fator de risco para perda auditiva, 

reforçando a necessidade de capacitações ou cursos referentes à saúde auditiva infantil, que 

abordem sobre os fatores de risco para perda auditiva 
(13)

. 

No caso 3, a maioria dos enfermeiros aplicou a conduta adequada diante de um 

lactente com oito meses de idade, que apresentava desenvolvimento auditivo normal para a 

idade.  Neste caso deve-se realizar o acompanhamento de acordo com o calendário de rotina 

preconizado pelo Ministério da Saúde (2/2 meses) ou pelo protocolo do município (consultas 

mensais até o 1º ano de vida). Uma pesquisa, em 2007, identificou que 79% dos enfermeiros 

reconheceram os principais marcos do desenvolvimento esperados para o primeiro ano de 

vida, no qual se incluem da audição e linguagem 
(23)

. No caso 4, que indica provável atraso de 

desenvolvimento com possíveis distúrbios auditivos, todos os profissionais procederam ao 

encaminhamento do lactente para a avaliação neuropsicomotora com outros profissionais. Isto 
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demonstra que estes enfermeiros na sua prática correlacionaram a ausência do marco auditivo 

com os vários fatores de risco e o resultado da TANU sugestivos de perda auditiva. O lactente 

com provável atraso do desenvolvimento decorrente da perda auditiva deve ser encaminhado 

para acompanhamento otorrinolaringológico e audiológico permanente 
(22)

. 

 Na dimensão de formação profissional, alguns enfermeiros obtiveram informação 

relativa à saúde auditiva infantil durante a graduação, pós-graduação, cursos ou capacitações, 

o que comprova a necessidade de educação permanente, e a inclusão nos conteúdos dos 

cursos de graduação de informações referentes à saúde auditiva infantil. Conforme a 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
 (24)

, o enfermeiro deve aprender continuamente tanto 

na formação, como na prática através da educação permanente. Na graduação, ele necessita 

conhecer e intervir sobre os problemas de saúde-doença prevalentes, no país, e na sua região 

de atuação para poder desenvolver ações de prevenção de doenças/agravos, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde. Na graduação, outro aspecto a ser ratificado é o movimento 

de mudanças curriculares na saúde, incluindo a enfermagem, onde foram construídas 

estruturas com base na interdisciplinaridade, para atender o ensino diante do complexo 

processo de saúde-doença buscando a integralidade do sistema, além das proposições das 

DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais) 
(25)

.  

Apesar da predominância de enfermeiros especializados em saúde da família ou 

pública, porém ao direcionar para a saúde auditiva infantil, em torno de 70% afirmaram não 

terem recebido nenhuma informação específica. É relevante que estes estejam 

permanentemente preparados para a sua prática no âmbito da ESF com rigor técnico-

científico, que implica na construção e a inserção de profissionais com perfil crítico, 

reflexivo, generalista e humanista de saúde na lógica do SUS 
(26)

.  Essa limitação na formação 

profissional parece influenciar na prática, pois ao se averiguar a subdimensão de “práticas 

educativas” para a comunidade, poucos profissionais realizaram esta atividade, distribuídas 

em 13,5% de forma individual com a cuidadora durante a puericultura e em 8,1% 

coletivamente com grupos de gestantes ou de mães e filhos.  

Essa validade implica, negativamente, na avaliação da prática dos enfermeiros tendo 

em vista a importância da educação em saúde para a comunidade como forma de prevenção e 

detecção precoce da perda auditiva.  Apesar da reorientação no campo das reflexões teóricas e 

metodológicas da educação em saúde, não foi evidente nos serviços a adoção de práticas 

educativas direcionadas para a saúde auditiva infantil. Surgem desafios na formação do 

enfermeiro que seja orientada para a educação popular em saúde com os saberes da 

comunidade 
(27)

.  
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Os aspectos avaliados nesse estudo referentes à estrutura das USF e ao processo na 

prática dos enfermeiros, em consonância com a matriz de indicadores obteve a classificação 

final como adequada e parcialmente adequada, evidenciando que, de modo geral, os critérios 

quanto à estrutura e materiais necessários foram atendidos assim como no processo, os 

critérios abordados na dimensão de adequação técnico-científica foram cumpridos. Em 

relação à estrutura física e materiais necessários nas USF para a consulta de enfermagem na 

puericultura, houve concordância com uma pesquisa realizada em 2010 no município de São 

Paulo, que foi satisfatória diante dos critérios abordados 
(28)

.   

Quanto ao processo, é importante destacar que apesar da adequação quanto ao 

reconhecimento dos marcos do desenvolvimento auditivo e a conduta adotada pelos 

enfermeiros não há a prática da aplicação do instrumento de vigilância do desenvolvimento 

infantil. A falta da aplicação deste instrumento pode ter sido uma das causas de não haver 

uma prática persistente pelos enfermeiros quanto ao acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil como em um estudo realizado no município do estado da Paraíba 

(29)
. Esta causa pode estar associada à educação permanente dos enfermeiros da ESF tanto na 

formação como na prática, necessitando de disciplinas ou cursos/capacitações destinadas à 

aplicação do instrumento de vigilância do desenvolvimento infantil, incluindo os do 

desenvolvimento auditivo.   

A prática adequada dos enfermeiros da atenção primária, na saúde auditiva infantil, 

reforça a responsabilidade deste profissional no acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento dos neonatos e lactentes no primeiro ano de vida como integrante de uma 

equipe de profissionais especializados (pediatra, neuropediatra, otorrinolaringologista, etc) 

(30)
.  Recomenda-se a inclusão de conteúdos específicos na formação profissional, assim como 

adoção pelos enfermeiros de práticas educativas destinadas a população acerca da saúde 

auditiva infantil. Sabe-se que o estudo avaliativo ao mensurar o desempenho pode limitar-se 

aos critérios pré-estabelecidos. Quanto ao distrito sanitário, podem existir características 

físicas, econômicas e sociais peculiares que influenciem na prática destes profissionais, e 

consequentemente nos resultados. A avaliação destas variáveis foi caracterizada como um 

procedimento crítico-reflexivo e sistemático sobre as práticas e processos de trabalho dos 

enfermeiros nos serviços de saúde 
(19)

. 

CONCLUSÃO 

 A avaliação normativa dos enfermeiros da ESF foi adequada, apesar de haver algumas 

limitações quanto à estrutura e processo. A prática adequada destes profissionais, na atenção à 

saúde auditiva infantil, traz benefícios para o neonato e lactente em desenvolvimento, 
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prevenindo dos possíveis distúrbios auditivos. No que diz respeito à estrutura física, os 

indicadores menos evidenciados foram: espaço destinado para atividades educativas, os 

materiais informativos direcionados para a saúde auditiva infantil e o instrumento de 

percussão necessário para a avaliação dos marcos do desenvolvimento auditivo durante a 

consulta de puericultura. Estes recursos são de responsabilidade da gestão local para subsidiar 

a prática dos enfermeiros na ESF.  Em relação ao processo, a idade ideal para o diagnóstico, 

intervenção e reabilitação da perda auditiva e a conduta referente ao caso 2 foram os 

indicadores menos evidenciados.  É pertinente relacionar estes indicadores com a limitação na 

dimensão de formação profissional evidenciada neste estudo. 

 A prática de atividades educativas direcionadas à saúde auditiva infantil foi pouco 

destacada pelos profissionais, o que reforça a necessidade de cursos e/ou capacitações 

destinadas à formação complementar para a melhoria da atenção à saúde auditiva infantil, no 

âmbito da atenção primária. É necessário que o enfermeiro apresente domínio técnico-

científico, adquirido na sua formação permanente (graduação e pós-graduação), para exercer 

as suas funções com qualidade. A realização de avaliações periódicas é essencial para 

subsidiar tanto o enfermeiro da ESF na sua prática como a gestão para a implementação de 

medidas eficazes na melhoria da qualidade à assistência à saúde auditiva infantil. A avaliação 

normativa da estrutura e processo trouxe benefícios tanto para os enfermeiros quanto para a 

gestão vigente, permitindo que, posteriormente, novos estudos de avaliação sejam realizados a 

fim de identificar mudanças na prática da assistência à saúde auditiva infantil e os seus efeitos 

para os atores envolvidos.  
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6 CONCLUSÃO 

Os fatores de risco para perda auditiva mais evidenciados foram prematuridade, baixo 

peso ao nascer, hiperbilirrubinemia, ventilação mecânica, uso de medicações ototóxicas, 

doenças/distúrbios respiratórios, tempo de permanência em UTIN e história de antecedentes 

familiares. É fundamental que os enfermeiros da ESF identifiquem estes, e outros fatores de 

risco para perda auditiva durante o acompanhamento do desenvolvimento auditivo dos 

neonatos/lactentes na puericultura, para que ocorra o diagnóstico e intervenção precoce. A 

prática adequada destes profissionais, na atenção à saúde auditiva infantil, propicia benefícios 

para a qualidade da assistência prestada na puericultura e promove a prevenção da perda 

auditiva nos neonatos/lactentes.  

Nesta avaliação, na dimensão de estrutura física/materiais necessários, os indicadores 

de materiais informativos destinados para a saúde auditiva infantil e o instrumento para 

emissão de sons na avaliação dos marcos do desenvolvimento auditivo foram pouco 

evidenciados. Em relação ao processo, na dimensão de adequação técnico-científica a idade 

ideal para o diagnóstico, intervenção e reabilitação da perda auditiva assim como a conduta 

em um dos casos clínicos apresentados não foram evidenciados pela maioria dos enfermeiros 

da ESF. Na dimensão de formação profissional foi observada a necessidade de cursos e/ou 

capacitações destinadas para a formação complementar, que abordem também as práticas 

educativas como estratégia na assistência à saúde auditiva infantil.  

Os resultados dessa avaliação normativa fornecem subsídios à gestão para 

implementação de estratégias de educação permanente voltadas à melhoria da qualidade da 

assistência à saúde auditiva infantil. Sabe-se que a prática do enfermeiro, independente da sua 

área de atuação, deve estar baseada na adequação técnico-científica, interligada a formação 

profissional permanente. 

É essencial a efetivação de avaliações periódicas, que permitirão identificar mudanças 

ocorridas na atenção à saúde auditiva infantil e seus efeitos para os atores envolvidos. É 

pertinente considerar que a matriz de indicadores validada neste estudo possa ser aplicada em 

outras pesquisas.  Portanto, este estudo pode trazer contribuições para o avanço do 

conhecimento científico da Enfermagem e Fonoaudiologia, gerando impacto social para a 

comunidade científica. 
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APÊNDICE A 

 

Carta Convite 

 

 

Prezado doutor (a), mestre e/ou especialista, 

 

Venho através deste convite gentilmente convocar a sua participação voluntária na 

validação semântica e de conteúdo descrita na matriz de indicadores para avaliação da 

pesquisa intitulada como: Prática dos enfermeiros na atenção à saúde auditiva infantil. O seu 

objetivo geral será: Avaliar a prática dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na 

atenção a saúde auditiva infantil. Tendo como pesquisadora desta dissertação a enfermeira 

Suelen Brito de Azevedo, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da 

Universidade Federal de Pernambuco. Este processo de validação tem como objetivo 

comprovar a eficácia da aplicabilidade da matriz de indicadores para avaliação da prática dos 

enfermeiros na atenção à saúde auditiva infantil. 

 

Agradeço desde já a sua participação no engrandecimento desta pesquisa. 

 

        

       Recife, ___ de ___________ de 2013. 

          

       __________________________________ 

            Assinatura do Especialista 
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APÊNDICE B 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (especialista) 

Convidamos o Sr. (a) para participar, como voluntário (a), na validação de uma matriz 

de indicadores para avaliação da pesquisa (Prática dos enfermeiros na atenção à saúde 

auditiva infantil), que está sob a responsabilidade da pesquisadora (Suelen Brito de Azevedo, 

endereço: rua Ciclame, nº 35, Jardim Atlântico, Olinda – PE, CEP: 53060-070, telefone para 

contato: (081) 88638361 - inclusive ligação a cobrar, email: suelenbritoazevedo@gmail.com). 

Sob a orientação de Silvana Maria Sobral Griz e Luciana Pedroza Leal. Após ser esclarecido 

(a) sobre as informações a seguir; no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de 

dúvida quanto aos aspectos éticos você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da UFPE pelo endereço: 

Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, Sala 4, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-

600, telefone/fax: 2126 8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br 

Informações sobre a pesquisa: 

O projeto tem como objetivo principal avaliar a prática dos enfermeiros da 

Estratégia de Saúde da Família na atenção a saúde auditiva infantil. A validação semântica e 

de conteúdo será realizado com enfermeiros e fonoaudiólogos especialistas em Estratégia 

Saúde da Família e em saúde auditiva infantil, respectivamente. Terá como objetivo principal 

comprovar a eficácia da aplicabilidade da matriz de indicadores para avaliação da prática dos 

enfermeiros na atenção à saúde auditiva infantil. No que diz respeito aos riscos, considera-se 

que a validação ofereça risco mínimo associado ao possível constrangimento gerado durante o 

processo de avaliação do formulário, que será minimizado ao se oferecer privacidade ao 

participante. O processo será norteado pela Resolução 466/2012, onde respeitar-se-á os quatro 

referenciais básicos da bioética: autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça. 

mailto:suelenbritoazevedo@gmail.com
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Comprometendo-se ainda, em assegurar o sigilo e a privacidade das informações obtidas 

durante a avaliação, a qual não ocasionará nenhum risco físico.  

O participante no processo tem a liberdade de se recusar a participar ou solicitar novos 

esclarecimentos ou retirar seu consentimento nesta fase da validação. Como benefícios diretos 

espera-se que as informações obtidas com o processo avaliativo possam contribuir para a 

aplicabilidade do instrumento de coleta e sua utilização em outras pesquisas associadas à 

saúde auditiva infantil além dos profissionais envolvidos desta validação obterem o resultado 

final deste instrumento construído. Os formulários avaliados serão armazenados por um 

período de cinco anos na pasta de artigo da pesquisadora principal no endereço acima 

informado. 

O pesquisador se compromete em remeter para os especialistas os resultados da 

pesquisa.  Nome e Assinatura do pesquisador _________________________________. 

Consentimento da participação da pessoa como sujeito  

Eu, _____________________________________, RG/ CPF/_________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo “Prática dos enfermeiros na atenção a saúde 

auditiva infantil”, como avaliador do formulário da matriz de indicadores para avaliação. Fui 

devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Suelen Brito de Azevedo sobre o 

processo de validação de conteúdo e os procedimentos nele envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.     

     

Recife, ____de ________________ de 2013. 

____________________________________________________ 

Assinatura do sujeito 

Confirmamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar (duas testemunhas ligadas à equipe de pesquisadores) por e-

mail ou pessoalmente: 

Nome:________________________________________________________________. 

Assinatura:_____________________________________________________________. 

RG:_______________________________. 

Nome:________________________________________________________________. 

Assinatura:_____________________________________________________________. 

RG:_______________________________. 
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APÊNDICE C 

 

Formulário de avaliação do especialista 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO- UFPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO ACADÊMICO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome do especialista:_________________________________________________________ 

Idade: _______ Sexo:_______  

Profissão:______________________ Tempo de formação (graduação):_________________ 

Titulação: Especialização (    ) Mestrado (    ) Doutorado (    ) Pós-doutorado (    ) 

Especificar (área):____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Função/Cargo de trabalho:______________________________________________________ 

Instituição de Ensino:__________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na área:______________________ 

Tempo de Docência: ___________________________ 

 

INSTRUÇÕES 

Este formulário contempla o processo de validação de um instrumento denominado matriz de 

avaliação que tem como objetivo avaliar a prática dos enfermeiros da Estratégia Saúde da 

Família na atenção a saúde auditiva infantil.  

Leia minuciosamente o formulário e em seguida, analise: (1) o indicador e (2) a pontuação 

sugerida desta matriz de avaliação. Vale salientar que cada indicador descrito (2ªcoluna) tem 

um critério abordado (1ªcoluna) nesta matriz de avaliação. 

Marque X nas afirmativas após a sua análise considerando:  

(1) Quanto ao indicador avalie sob os aspectos atribuídos (claro, objetivo, aplicável, 

apropriado), conforme os significados abaixo: 

(a) Claro – se está explicitado de maneira simples e inequívoca; 

(b) Objetivo – se permite resposta pontual sem julgamento subjetivo; 

(c) Aplicável – se delimita com clareza para o universo em estudo; 

(d) Apropriado – se está conveniente e adequado para o universo em estudo; 

Após esta análise inicial, cada indicador deve ser classificado de acordo a adequabilidade 

baseados nos aspectos atribuídos anteriormente em:  
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(1) Inadequado – quando os quatro aspectos estão ausentes; 

(2) Pouco adequado – quando há apenas um aspecto presente; 

(3) Bastante adequado – quando dois ou três aspectos estão presentes; 

(4) Totalmente adequado – quando os quatro aspectos estão presentes; 

 

Ao término da avaliação de cada aspecto (estrutura e processo), há um espaço para registro de 

quaisquer sugestões referentes aos indicadores.  

No fim deste formulário existem alguns casos clínicos que devem ser avaliados considerando: 

conteúdo, redação e gramática e ao término da avaliação há um espaço (3ªcoluna) para o 

registro de quaisquer sugestões. 

(2) Quanto à avaliação da pontuação sugerida para cada indicador será classificada em: 

(1) Inadequada – quando discordar fortemente;  

(2) Pouco adequada – quando discordar; 

(3) Bastante adequada – quando concordar;       

(4) Totalmente adequada – quando concordar fortemente; 

 

No que diz respeito à distribuição da pontuação sugerida na matriz de avaliação, os aspectos 

estrutura e processo terão uma pontuação de 40 pontos e 60 pontos, respectivamente, 

totalizando 100 pontos. A pontuação parcial do aspecto processo está subdividida: 20 pontos 

para a conduta do enfermeiro diante dos casos clínicos e 40 pontos para os outros indicadores 

avaliados. 

Caso não concorde com a pontuação proposta, por favor, informe sua sugestão na última 

coluna do formulário.   

Qualquer dúvida, procurar a pesquisadora principal, Suelen Brito de Azevedo, mestranda do 

Departamento de Enfermagem, UFPE. Telefone de contato: (81) 8863-8361 ou pelo email: 

suelenbritoazevedo@gmail.com. 

     Agradeço pela sua colaboração na construção do 

conhecimento da enfermagem e fonoaudiologia. 

 

   Atenciosamente, 

_______Suelen Brito de Azevedo_______ 
              (Mestranda em enfermagem, UFPE)
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Matriz de indicadores para avaliação da prática dos enfermeiros na atenção à saúde auditiva infantil 

Aspecto: ESTRUTURA 

Critérios 

abordados 

Indicadores Aspecto do 

indicador 

Avaliação do indicador Pontuação 

sugerida 

Avaliação da pontuação Obser- 

vações 

Espaço físico - - - - - - 

 
Sala para consulta 
 

Pelo menos uma sala por Equipe de 
Saúde da Família para a realização 
da consulta de puericultura 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

4,4 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

Espaço para as 
atividades educativas 

 
Pelo menos um espaço destinado 
para atividades educativas na 

Unidade de Saúde 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 
(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 
(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

4,4 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 
(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

Materiais necessários - - - - - - 

 

Mesa 

Existência de mesa para auxiliar no 
registro das consultas de 
puericultura e atividades educativas 

(     ) Claro 
(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 
(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

4,4 

(1) Inadequada (     ) 
(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

 

Cadeiras 

Existência de cadeiras para 

acomodação dos profissionais, 
pacientes e acompanhantes. 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

4,4 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

 

Cama ou maca 

Existência de cama ou maca para 
execução da avaliação dos marcos 
do desenvolvimento 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

4,4 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

Instrumentos e/ou 

estratégias utilizadas 

para emissão do som 

Existência de instrumentos de 
percussão (sino ou chocalho) e/ou 
estratégias utilizadas para a 
avaliação dos marcos do 
desenvolvimento da audição e 
linguagem 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 
4,4 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

Caderneta da criança 

Existência de caderneta da criança 
disponível no serviço para aplicação 
do instrumento de vigilância do 

desenvolvimento 

(     ) Claro 
(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 
(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

4,4 

(1) Inadequada (     ) 
(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 
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COMENTÁRIOS:____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Matriz de indicadores para avaliação da prática dos enfermeiros na atenção à saúde auditiva infantil 

Aspecto: ESTRUTURA 

Critérios 

abordados 

Indicadores Aspecto do 

indicador 

Avaliação do indicador 
Pontuação 

sugerida 

Avaliação da pontuação Obser- 

vações 

Ficha de registro/ 

prontuário da criança 

com os marcos do 

desenvolvimento 

Existência de ficha de registro/ 
prontuário da criança com a 
avaliação dos marcos do 

desenvolvimento da audição e 
linguagem 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 
(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 
(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 
4,4 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 
(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

Materiais informativos 

Existência de materiais 

informativos para as atividades 
educativas sobre saúde auditiva 
infantil da comunidade e equipe de 
saúde (folders, cartilhas, folhetos) 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

4,4 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

PONTUAÇÃO ESPERADA TOTAL DO ASPECTO ESTRUTURA: 40 pontos  
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Matriz de indicadores para avaliação da prática dos enfermeiros na atenção à saúde auditiva infantil 

Aspecto: PROCESSO 

Dimensão: ADEQUAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

Critérios abordados Indicadores Aspecto do 

indicador 

Avaliação do indicador Pontuação 

sugerida 

Avaliação da pontuação Obser- 

vações 

Subdimensão: Manejo dos fatores de risco para perda auditiva 

Identificação dos fatores 

de risco 

 
Número de fatores de risco para 
perda auditiva, identificados pelo 
enfermeiro 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 
(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 
(4) Totalmente adequado (     ) 

3,1 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 
(4) Totalmente adequada (     ) 

 

Associação dos fatores de 

risco com os marcos do 

desenvolvimento 

Verificação da associação dos 

fatores de risco para perda auditiva 
com os marcos do desenvolvimento 
infantil na prática profissional 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

3,1 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

Subdimensão: Acompanhamento dos marcos do desenvolvimento auditivo e conduta 
Diretos  

Identificar nos itens descritos pelo 
menos três dos marcos do 
desenvolvimento relacionados com 
a audição 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

3,1 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 
Reação ao som quando 

estimulada 

Sorriso social quando 
estimulada 

Resposta ativa ao contato 
social 

Localização do som quando 
estimulada 

Reconhecimento de duas 
ações apontando para as 

figuras quando interrogada 

Indiretos  
Identificar nos itens descritos pelo 
menos três dos marcos do 
desenvolvimento ligados 
indiretamente com a audição 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

3,1 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

 
 

 

 

 

 

 
Emissão de sons 

Duplicação de sílabas 

Produção de “jargão” e/ou 
conversação 

incompreensível 

Vocalização de uma palavra 

Vocalização de três palavras 

Compreensão de frases com 
duas palavras 
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Matriz de indicadores para avaliação da prática dos enfermeiros na atenção à saúde auditiva infantil 

Aspecto: PROCESSO 

Dimensão: ADEQUAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

Critérios abordados Indicadores Aspecto do 

indicador 

Avaliação do indicador Pontuação 

sugerida 

Avaliação da pontuação Obser- 

vações 

Subdimensão: Acompanhamento dos marcos do desenvolvimento auditivo e conduta 
Início da Avaliação auditiva Identificar a idade mais provável 

para avaliação (TAN) e diagnóstico 
da perda auditiva com profissional 
habilitado 
 

Identificar a idade mais favorável 
para a intervenção/reabilitação da 
perda auditiva com profissional 
habilitado 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 
3,1 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 
Diagnóstico da perda 

auditiva 

Intervenção/reabilitação da 
perda auditiva 

Triagem Auditiva Neonatal 
(TAN) 

Profissional habilitado para 
TAN 

OBS: O último indicador desta subdimensão (resolução de casos) está descrito separadamente no fim deste formulário. Pontuação = 20 pontos 

Subdimensão: Práticas educativas 
Realização de atividades 

educativas em saúde 
auditiva infantil para a 

comunidade 

Realização de pelo menos uma 
atividade educativa para a 

comunidade 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 
(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 
(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

3,1 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 
(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

Educação permanente em 
saúde auditiva infantil para a 

equipe de saúde 

Realização de pelo menos uma 

atividade de educação permanente 
para a equipe de saúde da família 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

3,1 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 
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COMENTÁRIOS: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Matriz de indicadores para avaliação da prática dos enfermeiros na atenção à saúde auditiva infantil 

Aspecto: PROCESSO 

Dimensão: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Critérios 

abordados 

Indicadores Aspecto do 

indicador 

Avaliação do indicador Pontuação 

sugerida 

Avaliação da pontuação Obser- 

vações 

Participação de 
disciplinas relacionadas 

com a saúde auditiva 
infantil 

Participação em pelo menos 
uma disciplina com conteúdo 
relacionado à saúde auditiva 

infantil 

(     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 
3,1 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 
 

 

Obtenção de cursos 
e/ou treinamentos na 

atenção à saúde 
auditiva infantil  

Participação em pelo menos um 
curso e/ou treinamento 

direcionados a atenção à saúde 
auditiva infantil 

(     ) Claro 
(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 
(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

3,1 

(1) Inadequada (     ) 
(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

PONTUAÇÃO ESPERADA TOTAL DO ASPECTO PROCESSO: 20 + 40 = 60 pontos 
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Matriz de indicadores para avaliação da prática dos enfermeiros na atenção à saúde auditiva infantil 

Aspecto: PROCESSO 

Dimensão: ADEQUAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

Subdimensão: Acompanhamento dos marcos do desenvolvimento auditivo e conduta 

Indicadores: Pelo menos avaliar corretamente dois casos relacionados com a possibilidade de perda auditiva e os marcos do desenvolvimento infantil da audição e a conduta adotada 

 

 
R 

E 

S 

O 

L 

U 

Ç 

Ã 

O 

 

D 

O 

S 

 

C 

A 

S 

O 

S 

 

Casos sugeridos Respostas sugeridas Observações quanto ao 

conteúdo, redação e gramática 

Caso 1: Uma criança com dois meses de idade apresenta 

história familiar de surdez, não realizou a Triagem Auditiva 

Neonatal. Na avaliação a criança não reage ao estímulo 

sonoro efetuado cerca de 30 cm da orelha. 

 

 

 

 

De acordo com a ordem de prioridade. 
(    ) Encaminhar para avaliação neuropsicomotora e orientação a cuidadora; 
(    ) Encaminhar para outros profissionais ( pediatra, fonoaudiólogo, 
otorrinolaringologista, etc); 
(  ) Orientar a cuidadora sobre a estimulação da criança e reavaliação em 30 dias;  
(    ) Informar a cuidadora sobre os sinais de alerta e reavaliação em 30 dias; 
(    ) Orientar a cuidadora para continuar a estimulação da criança e remarcação 

para próxima consulta  preconizada de rotina pelo Ministério da Saúde; 

 

Caso 2: Uma criança com seis meses de idade que apresentou 

história prévia de meningite aos cinco meses realizou a 

Triagem Auditiva Neonatal sem alterações no resultado. Na 

avaliação atual reage ao estímulo sonoro suave virando a 

cabeça em direção ao som. 

De acordo com a ordem de prioridade. 

(    ) Encaminhar para avaliação neuropsicomotora e orientação a cuidadora; 
(    ) Encaminhar para outros profissionais ( pediatra, fonoaudiólogo, 
otorrinolaringologista, etc); 
(  ) Orientar a cuidadora sobre a estimulação da criança e reavaliação em 30 dias;  
(    ) Informar a cuidadora sobre os sinais de alerta e reavaliação em 30 dias; 
(    ) Orientar a cuidadora para continuar a estimulação da criança e remarcação 
para próxima consulta  preconizada de rotina pelo Ministério da Saúde; 

 

Caso 3: Uma criança com oito meses de idade não apresenta 

fatores de risco para a saúde auditiva, realizou a Triagem 

Auditiva Neonatal sem alteração no resultado. Na avaliação 

atual a criança reage à conversação emitindo 

“dada...dada...”. 

De acordo com a ordem de prioridade. 
(    ) Encaminhar para avaliação neuropsicomotora e orientação a cuidadora; 
(    ) Encaminhar para outros profissionais ( pediatra, fonoaudiólogo, 
otorrinolaringologista, etc); 
( ) Orientar a cuidadora sobre a estimulação da criança e reavaliação em 30 dias;  
(    ) Informar a cuidadora sobre os sinais de alerta e reavaliação em 30 dias; 
(    ) Orientar a cuidadora para continuar a estimulação da criança e remarcação 
para próxima consulta  preconizada de rotina pelo Ministério da Saúde; 

 

Caso 4: Uma criança com um mês de idade, teve peso ao 

nascer de 2300g, permaneceu internada por 15 dias na UTIN 

logo após o nascimento em virtude de insuficiência 

respiratória e episódios de convulsões. Realizou a Triagem 

Auditiva Neonatal apresentando alterações no resultado. Na 

avaliação atual a criança não evidencia resposta ao estímulo 

sonoro efetuado cerca de 30 da orelha. 

De acordo com a ordem de prioridade. 
(    ) Encaminhar para avaliação neuropsicomotora e orientação a cuidadora; 
(    ) Encaminhar para outros profissionais ( pediatra, fonoaudiólogo, 
otorrinolaringologista, etc); 
(  ) Orientar a cuidadora sobre a estimulação da criança e reavaliação em 30 dias;  
(    ) Informar a cuidadora sobre os sinais de alerta e reavaliação em 30 dias; 
(    ) Orientar a cuidadora para continuar a estimulação da criança e remarcação 
para próxima consulta  preconizada de rotina pelo Ministério da Saúde; 
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COMENTÁRIOS: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Matriz de indicadores para avaliação da prática dos enfermeiros na atenção à saúde auditiva infantil 

Aspecto: PROCESSO 

Dimensão: ADEQUAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

Subdimensão: Acompanhamento dos marcos do desenvolvimento auditivo e conduta 

Indicadores: Pelo menos avaliar corretamente dois casos relacionados com a possibilidade de perda auditiva e os marcos do desenvolvimento infantil da audição 

 

R 

E 

S 

O 

L 

U 

Ç 

Ã 

O 

 

D 

O 

S 

 

C 

A 

S 

O 

S 

Casos sugeridos Aspecto do caso sugerido Avaliação do caso sugerido Pontuação 

sugerida 

Avaliação da pontuação Observações 

Caso 1 (     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

5,0 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

Caso 2 (     ) Claro 
(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 
(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

5,0 

(1) Inadequada (     ) 
(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

Caso 3 (     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

5,0 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

Caso 4 (     ) Claro 

(     ) Objetivo 

(     ) Aplicável 

(     ) Apropriado 

(1) Inadequado (     ) 

(2) Pouco adequado (     ) 

(3) Bastante adequado (     ) 

(4) Totalmente adequado (     ) 

5,0 

(1) Inadequada (     ) 

(2) Pouco adequada (     ) 

(3) Bastante adequada (     ) 

(4) Totalmente adequada (     ) 

 

- -  PONTUAÇÃO TOTAL: 20 pontos 
-  
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APÊNDICE D 

 

Formulário de coleta de dados 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO ACADÊMICO 

 

Nome (iniciais): ________________________________ Número de Identificação: ________ 

Idade: ____anos           Sexo: (   ) M (   ) F    E.S.F.: _________________________________ 

1. Há quanto tempo você é formado (a)? _____anos 

2. Você tem pós-graduação?  (     ) Sim   (     ) Não     

(     ) Especialização (     ) Mestrado (     )Doutorado (     ) Pós-doutorado 

Em que? ___________________________________________________________________ 

3. Há quanto tempo você trabalha na Estratégia Saúde da Família? _______anos 

4. Quais os locais atuais de trabalho? 

(   ) Hospital público  (   ) Hospital privado   (   ) Outros,  

Quais?___________________________________________________________  

ADEQUAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

5. Quais os fatores de risco para a saúde auditiva infantil (em crianças menores de dois 

anos de idade)?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Em sua opinião, há relação entre a perda auditiva infantil e a avaliação dos marcos 

do desenvolvimento realizada na consulta de puericultura?  

 (     ) Sim (     )Não  Por quê? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Como você avalia os marcos do desenvolvimento auditivo durante a consulta de 

puericultura? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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8. Marque com “X” os itens descritos abaixo que você considera como marcos do 

desenvolvimento relacionado com a saúde auditiva infantil. 

(     ) Postura: barriga para cima, pernas e braços fletidos, cabeça lateralizada   

(     ) Reage ao som      (     ) Observa um rosto 

(     ) Sorriso social quando estimulada   (     ) Eleva a cabeça 

(     ) Movimenta ativamente os membros   (     ) Abre as mãos 

(     ) Resposta ativa ao contato social   (     ) Segura objetos 

(     ) Emite sons  (gugu, eeee, etc.).    (     ) Busca ativa de objetos 

(     ) De bruço levanta a cabeça, apoiando-se nos antebraços(     ) Leva objetos à boca 

(     ) Muda de posição ativamente (rola)   (     ) Localiza o som 

(     ) Brinca de esconde–achou          (     ) Duplica sílabas (“papa”, “dada”)   

(     ) Transfere objetos de uma mão para outra  (     ) Senta-se sem apoio 

(     ) Faz pinça com o polegar associado ao indicador. (     ) Imita gestos 

(     ) Produz “jargão”, uma conversação incompreensível (     ) Anda com apoio 

(     ) Mostra o que quer     (     ) Coloca blocos na caneca 

(     ) Diz uma palavra      (     ) Anda sem apoio 

(     ) Usa colher ou garfo     (     ) Constrói torre de dois cubos 

(     ) Fala 3 palavras      (     ) Anda para trás 

(     ) Tira a roupa      (     ) Constrói torre de três cubos 

(     ) Aponta 2 figuras     (     ) Chuta a bola 

(     ) Veste-se com supervisão    (     ) Constrói torres de seis cubos 

(     ) Frases com 2 palavras     (     ) Pula com ambos os pés 

(     ) Brinca com outras crianças    (     ) Imita linha vertical no papel  

(     ) Reconhece duas ações quando interrogada  (     ) Arremessa a bola 

9. Quais instrumentos ou estratégias você utiliza para avaliar os marcos do 

desenvolvimento auditivo das crianças acompanhadas na consulta de puericultura? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Você registra a avaliação dos marcos do desenvolvimento auditivo?  

(     ) Sim (     )Não       Se sim, onde: (     ) Caderneta da saúde da Criança  

                                                            (     ) Prontuário da criança 

                                                  (     ) Ficha de registro da criança 

 

11. Qual idade você julga adequada para iniciar a avaliação inicial da audição numa 

criança acompanhada na puericultura? 

(   ) No primeiro mês  (   ) Nos primeiros 3 meses (   ) Nos primeiros 6 meses 

(   ) No primeiro ano  (   ) No segundo ano  (   ) No terceiro ano 

(   ) Depois dos 3 anos (   ) outras situações            

Quais?________________________ 
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12. Qual idade você julga adequada para identificar o diagnóstico de uma criança com 

possível perda auditiva acompanhada na puericultura? 

(   ) No primeiro mês  (   ) Nos primeiros 3 meses (   ) Nos primeiros 6 meses 

(   ) No primeiro ano  (   ) No segundo ano   (   ) No terceiro ano 

(   ) Depois dos 3 anos (   ) outras situações            

Quais?________________________ 

13. Com qual idade você julga adequada para referenciar uma criança acompanhada 

na puericultura com diagnóstico de perda auditiva para a intervenção/reabilitação? 

(   ) No primeiro mês  (   ) Nos primeiros 3 meses (   ) Nos primeiros 6 meses 

(   ) No primeiro ano  (   ) No segundo ano   (   ) No terceiro ano 

(   ) Depois dos 3 anos (   ) outras situações            

Quais?________________________ 

14. Qual o nome do primeiro exame diagnóstico que avalia a audição do neonato? 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Qual o profissional realiza a primeira avaliação da audição do neonato? 

(   ) Otorrinolaringologista (   ) Fonoaudiólogo           (   ) Pediatra/Neonatologista 

(   ) Enfermeiro  (   ) Ginecologista                    (   ) Outros, quais? 

___________________________________________________________________________ 

16. Quais os hospitais realizam a Triagem Auditiva Neonatal (Teste da Orelhinha), na 

região metropolitana? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Apresente sua conduta diante de casos relacionados à saúde auditiva infantil que 

podem ser identificados durante sua avaliação na consulta de puericultura. 

A. Uma criança com dois meses de idade apresenta história familiar de surdez, não 

realizou a Triagem Auditiva Neonatal. Na avaliação atual a criança não reage ao 

estímulo sonoro efetuado cerca de 30 cm da orelha.  Escolha uma ou mais opções 

corretas. 

( ) Encaminhar para avaliação neuropsicomotora com outros profissionais ( pediatra, 

neuropediatra, fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, etc) e orientar a cuidadora sobre a 

importância do encaminhamento; 

(    ) Orientar a cuidadora sobre a estimulação da criança e reavaliação em 30 dias;  

(    ) Informar a cuidadora sobre os sinais de alerta e reavaliação em 30 dias; 

(    ) Orientar a cuidadora para continuar a estimulação da criança e remarcação para próxima 

consulta  preconizada de rotina pelo Ministério da Saúde;  
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B. Uma criança com seis meses de idade apresentou história prévia de meningite aos 

cinco meses, realizou a Triagem Auditiva Neonatal no primeiro mês de vida sem 

alterações no resultado. Na avaliação atual reage ao estímulo sonoro suave virando a 

cabeça em direção ao som. Escolha uma ou mais opções corretas. 

( ) Encaminhar para avaliação neuropsicomotora com outros profissionais ( pediatra, 

neuropediatra, fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, etc) e orientar a cuidadora sobre a 

importância do encaminhamento; 

(    ) Orientar a cuidadora sobre a estimulação da criança e reavaliação em 30 dias;  

(    ) Informar a cuidadora sobre os sinais de alerta e reavaliação em 30 dias; 

(    ) Orientar a cuidadora para continuar a estimulação da criança e remarcação para próxima 

consulta  preconizada de rotina pelo Ministério da Saúde;  

C. Uma criança com oito meses de idade não apresenta fatores de risco para a saúde 

auditiva, realizou a Triagem Auditiva Neonatal sem alteração no resultado. Na 

avaliação atual a criança reage à conversação emitindo “dada...dada...” . Escolha uma 

ou mais opções corretas. 

( ) Encaminhar para avaliação neuropsicomotora com outros profissionais ( pediatra, 

neuropediatra, fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, etc) e orientar a cuidadora sobre a 

importância do encaminhamento; 

(    ) Orientar a cuidadora sobre a estimulação da criança e reavaliação em 30 dias;  

(    ) Informar a cuidadora sobre os sinais de alerta e reavaliação em 30 dias; 

(    ) Orientar a cuidadora para continuar a estimulação da criança e remarcação para próxima 

consulta  preconizada de rotina pelo Ministério da Saúde;  

D. Uma criança com um mês de idade, com peso ao nascer de 2300g, permaneceu 

internada por 15 dias na UTIN logo após o nascimento em virtude de insuficiência 

respiratória e episódios de convulsões. Realizou a Triagem Auditiva Neonatal após a 

alta hospitalar apresentando alterações no resultado. Na avaliação atual a criança não 

evidencia resposta ao estímulo sonoro efetuado cerca de 30 cm da orelha. Escolha uma 

ou mais opções corretas. 

( ) Encaminhar para avaliação neuropsicomotora com outros profissionais ( pediatra, 

neuropediatra, fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, etc) e orientar a cuidadora sobre a 

importância do encaminhamento; 

(    ) Orientar a cuidadora sobre a estimulação da criança e reavaliação em 30 dias;  

(    ) Informar a cuidadora sobre os sinais de alerta e reavaliação em 30 dias; 

(    ) Orientar a cuidadora para continuar a estimulação da criança e remarcação para próxima 

consulta  preconizada de rotina pelo Ministério da Saúde;  

 

 



  122 
 

 

 

18. Você realiza atividades educativas para as cuidadoras relacionadas à saúde auditiva 

infantil (em crianças menores de dois anos de idade)? (     ) Sim  (     ) Não  

Caso for SIM, quando foi? 

___________________________________________________________ 

De que maneira você realiza? (     ) Individual  (     ) Coletivo – grupos  

Exemplifique:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

19. Durante sua formação e atuação profissional você obteve informação sobre a saúde 

auditiva infantil? Sim (    ) Não (    ) Caso a resposta seja SIM, especifique o momento: 

(  ) Graduação       (  ) Pós-graduação       (   ) Curso          (   ) Treinamento       (  )Outros 

Quais?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

20. Você considera necessária sua capacitação sobre a saúde auditiva infantil? 

(     ) Sim  (     ) Não      Caso for SIM, por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

21. A Unidade de Saúde da Família contempla em sua estrutura física e organizacional: 

 

1. Sala de consulta para o enfermeiro (     ) Sim  (     ) Não  OBS: ______________________  

2. Espaço para atividades educativas (     ) Sim  (     ) Não  OBS: ______________________ 

3. Mesa (     ) Sim  (     ) Não  OBS: _____________________________________________ 

4. Cadeiras (     ) Sim  (     ) Não  OBS: ___________________________________________   

5. Cama ou maca (     ) Sim  (     ) Não  OBS: ______________________________________ 

6. Instrumentos de percussão (sino, chocalho) (     ) Sim  (     ) Não  OBS: _______________ 

7. Caderneta de saúde da Criança no serviço(     ) Sim  (     ) Não  OBS: _________________ 

8. Ficha de registro e/ou prontuário da criança (     ) Sim  (     ) Não  OBS: _______________ 

9. Materiais informativos (     ) Sim  (     ) Não  OBS: ________________________________ 

 

22. Durante sua consulta de puericultura as crianças acompanhadas apresentam a 

Caderneta de saúde da Criança do ano de 2011? 

( ) Sim      ( ) Não  Se não, por quê? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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23. Há Caderneta de saúde da criança disponível no serviço de saúde para utilização do 

profissional na aplicação do instrumento de vigilância do desenvolvimento?  

( ) Sim      ( ) Não  Se não, por quê? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

24. Você registra no prontuário/ficha de registro/ caderneta de saúde da criança sobre 

os marcos do desenvolvimento auditivo das crianças acompanhadas na consulta de 

puericultura?  

(     ) Sim  (     ) Não 

Justifique:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

25. Há materiais informativos disponíveis direcionados para a comunidade e/ou equipe 

sobre a saúde auditiva infantil? (     ) Sim  (     ) Não   

OBS:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (enfermeiro) 

Convidamos o Sr. (a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa (Prática dos 

enfermeiros na atenção a saúde auditiva infantil), que está sob a responsabilidade da 

pesquisadora (Suelen Brito de Azevedo, endereço: rua Ciclame, nº 35, Jardim Atlântico, 

Olinda – PE, CEP: 53060-070, telefone para contato: (081) 88638361 - inclusive ligação a 

cobrar, email: suelenbritoazevedo@gmail.com). Sob a orientação de Silvana Maria Sobral 

Griz e Luciana Pedroza Leal. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir; no caso 

de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será 

penalizado (a) de forma alguma. Em caso de dúvida quanto aos aspectos éticos você pode 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências 

da Saúde da UFPE pelo endereço: Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, Sala 4, Cidade 

Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, telefone/fax: 2126 8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br 

Informações sobre a pesquisa: 

A pesquisa será realizada com os enfermeiros atuantes nas Unidades de Saúde da 

Família do município de Recife, no Estado de Pernambuco. Terá como objetivo principal 

avaliar a prática dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na atenção a saúde auditiva 

infantil. Utilizará como instrumento de coleta um formulário contendo questões de 

fechadas e abertas.  

No que diz respeito aos riscos, considera-se que a pesquisa ofereça risco mínimo 

associado ao possível constrangimento gerado durante a entrevista, que será minimizado ao se 

oferecer privacidade ao participante. A pesquisa será norteada pela Resolução 466/2012, onde 

respeitar-se-á os quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não-maleficência, 

beneficência e justiça. Comprometendo-se ainda, em assegurar o sigilo e a privacidade das 

informações obtidas durante a entrevista, a qual não ocasionará nenhum risco físico. O 

mailto:suelenbritoazevedo@gmail.com
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participante da pesquisa tem a liberdade de se recusar a participar ou solicitar novos 

esclarecimentos ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa. Como benefícios 

diretos, espera-se que as informações obtidas com a pesquisa possam contribuir para a 

avaliação do conhecimento dos profissionais na perspectiva de oferecer subsídios para os 

gestores de saúde no planejamento e execução da melhoria da assistência à saúde auditiva 

infantil assim como estes profissionais obterem os resultados finais desta pesquisa. Os 

formulários preenchidos durante a entrevista serão armazenados por um período de cinco anos 

na pasta de artigo da pesquisadora principal no endereço acima informado.  

O pesquisador se compromete em remeter para as Unidades de Saúde da Família os 

resultados da pesquisa. Nome e Assinatura do pesquisador ____________________. 

Consentimento da participação da pessoa como sujeito  

Eu, _____________________________________, RG/ CPF/_________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo “Prática dos enfermeiros na atenção a saúde 

auditiva infantil”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora 

Suelen Brito de Azevedo sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

Recife, ____de ________________ de 2013. 

____________________________________________________ 

Assinatura do sujeito 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar (duas testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: ________________________________________________________________. 

Assinatura: ___________________________________________________________. 

RG:_______________________________. 

Nome: _______________________________________________________________. 

Assinatura: ____________________________________________________________. 

RG:_______________________________. 
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ANEXO A 

Instrumento para extração dos dados, validado por Ursi (2005) 

A. Identificação 

Título do artigo 

Título do periódico 

Autores 

Nome_______________________________ 

Local de trabalho______________________ 

Graduação___________________________ 

País 

Idioma 

Ano de publicação 

B. Instituição sede do estudo 

Hospital 

Universidade 

Centro de pesquisa  

Instituição única 

Pesquisa multicêntrica 

Outras instituições 

Não identifica o local 

C. Tipo de publicação 

Publicação de enfermagem 

Publicação médica 

Publicação de outra área da saúde. Qual?  

D. Características metodológicas do estudo 

1. Tipo de publicação 

1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa  

( ) Delineamento experimental  

( ) Delineamento quase-experimental  

( ) Delineamento não-experimental 

( ) Abordagem qualitativa  

1.2 Não pesquisa 

( ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência 

( ) Outras_________________________ 

2. Objetivo ou questão de investigação 

3. Amostra 

3.1 Seleção 

(  ) Randômica 

(  ) Conveniência 

(  ) Outra________________________ 

3.2 Tamanho (n) 

(   )Inicial________________________ 

(   )Final_________________________ 

3.3 Características 

Idade___________________________ 

Sexo: M ( ) F ( ) 

Raça____________________________ 
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Diagnóstico___________________________ 

Tipo de cirurgia________________________ 

3.4 Critérios de inclusão/exclusão 

 dos sujeitos___________________________ 

4. Tratamento dos dados 

5. Intervenções realizadas 

5.1Variável independente________________ 

5.2Variável dependente__________________ 

5.3 Grupo controle: sim ( ) não ( ) 

5.4 Instrumento de medida: sim ( ) não ( ) 

5.5Duração do estudo___________________ 

5.6 Métodos empregados para  

mensuração da intervenção________________ 

6. Resultados 

7. Análise 
7.1Tratamento estatístico_________________ 

7.2Nível de significância__________________ 

8. Implicações 

8.1 As conclusões são justificadas  

com base nos resultados_________________ 

____________________________________ 

8.2 Quais são as recomendações 

 dos autores ___________________________ 

9. Nível de evidência 

E. Avaliação do rigor metodológico 

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto (método empregado, sujeitos participantes, 

critérios de inclusão/exclusão, intervenção, resultados) 

Identificação de limitações ou vieses 
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ANEXO B 

 

CRITICAL APPRAISAL SKILLS PROGRAMME (CASP) 

Making sense of evidence about clinical effectiveness 

Programa de ensino de leitura crítica 

Para compreender as evidências sobre efetividade clínica 

10 perguntas para ajudar você a fazer o sentido da pesquisa qualitativa 

Essas perguntas consideram o seguinte:  

 Os resultados da pesquisa são válidos?  

 Quais são os resultados?  

 Os resultados são úteis no meu contexto?  

Uma série de instruções em itálico é dada após cada pergunta. Elas servem para lembrá-lo 

porque a questão é importante. Não haverá tempo em pequenos grupos para responder a todas 

elas em detalhe!  

Esse material foi desenvolvido pelo Critical Appraisal Skills Programme (CASP) e nós 

agradecemos a permissão para usá-lo. 

1. Houve uma definição clara dos objetivos da pesquisa?  

Considere:  

Qual foi o objetivo da pesquisa?  

Por que é importante (sua relevância)?  

2. Uma metodologia qualitativa é adequada a esta pesquisa?  

Considere:  

• Se a pesquisa visa interpretar ou iluminam as ações e/ou experiências subjetivas dos 

participantes da pesquisa. 

3. O desenho (metodologia) da pesquisa adequada aos objetivos?  

Considere:  

• Se o pesquisador justifica adequadamente desenho (metodologia) de pesquisa (por exemplo, 

eles têm discutido como decidiu o método a utilizar)?  
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4. A estratégia de recrutamento foi adequada aos objetivos da pesquisa?  

Considere:  

• Se o pesquisador explicou como os participantes foram selecionados.  

• Se o pesquisador explicou por que motivo os participantes selecionados foram os mais 

adequados para fornecer acesso ao tipo de conhecimento pretendido pelo estudo.  

• Se não há nenhuma discussão em torno de recrutamento (por exemplo, porque algumas 

pessoas optaram por não participar). 

5. Os dados foram coletados de forma a abordar devidamente a questão de investigação?  

Considere:  

• Se o contexto / campo para a coleta de dados foi justificada.  

• Se está claro como os dados foram coletados (por exemplo, grupo focal, entrevista 

semiestruturada, etc).  

• Se o pesquisador justificou os métodos escolhidos.  

• Se o investigador descreveu devidamente os recursos metodológicos (por exemplo, para o 

método de entrevista, há uma indicação de como foram realizadas entrevistas, ou fizeram uso 

de um roteiro)?  

• Se os métodos foram modificados durante o estudo. Em caso afirmativo, o pesquisador 

explicou como e por quê?  

• Se o formato de dados é claro (por exemplo, gravações, material de vídeo, notas, etc)  

 •Se o pesquisador debateu a saturação dos dados.  

6. A relação entre o pesquisador e os participantes foi devidamente considerada? 

Considere:  

• Se o pesquisador analisou criticamente o seu próprio papel, o viés potencial e influência 

durante:  

• Formulação das perguntas da pesquisa.  

• A coleta de dados (incluindo o recrutamento da amostra e escolha de local trabalho de 

campo).  
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• Como a pesquisadora responderam aos eventos não previstos durante o estudo, e se 

considerou as implicações de quaisquer mudanças no projeto de pesquisa. 

7. As questões éticas foram consideradas adequadamente?  

• Se não há detalhes suficientes de como a pesquisa foi explicado aos participantes para o 

leitor avaliar se os padrões éticos foram mantidos »problemas  

• Se o pesquisador debateu questões levantadas pelo estudo (por exemplo, as questões em 

torno do consentimento informado ou a confidencialidade ou a forma como eles lidam com os 

efeitos do estudo sobre os participantes, durante e depois do estudo). 

• Se foi solicitada e obtida à aprovação pelo comitê de ética 

8. A análise de dados foi suficientemente rigorosa?  

Considere:  

• Se há uma descrição detalhada do processo de análise  

»Se a análise temática foi usada: é clara a forma como as categorias/temas foram obtidos a 

partir dos dados?  

»Se o pesquisador explica como os dados apresentados foram selecionados a partir da amostra 

original para demonstrar o processo de análise.  

• Se os dados apresentados são suficientes para apoiar as constatações.  

• Até que ponto os dados contraditórios são tidos em conta? 

• Se o pesquisador analisou criticamente o seu próprio papel, o viés potencial e influência 

durante a análise e seleção dos dados para apresentação.  

9. Há uma declaração clara dos resultados?  

Considere:  

• Se os resultados são explícitos.  

• Se há discussão adequada das evidências a favor e contra argumentos do investigador.  

• Se o pesquisador debateu a credibilidade de seus resultados (por exemplo, a triangulação, a 

validação do inquirido, mais de um analista).  

• Se os resultados são discutidos em relação à questão de pesquisa original.  
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10. Quanto esta pesquisa é importante?  

Considere:  

• Se o pesquisador discute a contribuição que o estudo faz ao conhecimento existente, ou se 

analisam suas conclusões em relação à prática ou política corrente, ou aos resultados de 

pesquisas relevantes na literatura sobre o tema?  

• Se eles identificam novas áreas onde a pesquisa é necessária.  

• Se os pesquisadores discutem se e como os resultados podem ser transferidos para outras 

populações, ou consideram outras maneiras de utilizar seus resultados de pesquisa.  
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ANEXO C 

 

INSTRUMENTO PARA CLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA DAS EVIDÊNCIAS PARA 

AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Nível de evidência 

 

Tipo de evidência 

 

I Revisão sistemática ou metánalise (síntese das evidências de todos 

relevantes ensaios clínicos e randomizados) 

 

II Evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado 
controlado bem delimitado. 

 

III Evidências obtidas de ensaios clínicos bem delimitados sem randomização. 
 

IV Evidências provenientes de estudos de coorte e de caso-controle bem 

delimitados. 

 

V Evidências originárias de revisão sistemática de estudos descritivos e 

qualitativos. 

 

VI Evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo. 
 

VII Evidências oriundas de opinião de autoridades e / ou relatório de comitês de 

especialidades. 

 

 

Stillwell S, Melnyk BM, Fineout-Overholt E, Williamson K. Evidence–Based Practice: Step by step. 

American Journal of Nursing. 2010; 110(5): 41-7. 
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ANEXO D 

 

IINSTRUÇÕES AOS AUTORES PARA PREPARAÇÃO E SUBMISSÃO DE 

MANUSCRITO 

 

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAUDIOLOGIA - (Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol.), ISSN 1516-8034, publicação técnico-científica da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia, São Paulo, é publicada trimestralmente com o objetivo de divulgar a 

produção científica sobre temas relevantes de Fonoaudiologia, Distúrbios da Comunicação 

Humana e áreas afins. São aceitos trabalhos originais, em português, inglês ou espanhol. 

Todos os trabalhos, após aprovação pelo Conselho Editorial, serão encaminhados para análise 

e avaliação de dois revisores, sendo o anonimato garantido em todo o processo de julgamento. 

Os comentários serão devolvidos aos autores para as modificações no texto ou justificativas 

de sua manutenção. Somente após aprovação final dos editores e revisores, os trabalhos serão 

encaminhados para publicação. Os artigos que não estiverem de acordo com as normas da 

revista não serão avaliados. 

A revista tem as seguintes seções: Artigos originais, Artigos de revisão, Relato de casos, 

Refletindo sobre o novo, Resenhas, Resumos, Cartas ao editor. 

 

Artigos originais: são trabalhos destinados à divulgação de resultados da pesquisa científica. 

Devem ser originais e inéditos. Sua estrutura deverá conter os seguintes itens: Resumo, 

Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, Conclusão, Abstract e Referências. Das 

referências citadas (máximo 30), pelo menos 70% deverão ser constituídas de artigos 

publicados em periódicos da literatura nacional e estrangeira. 

A Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia apoia as políticas para registro de 

ensaios clínicos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do International Committee of 

Medical Journal Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o 

registro e divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. 

Sendo assim, somente serão aceitos para publicação, a partir de 2007, os artigos de pesquisas 

clínicas que tenham recebido um número de identificação em um dos Registros de Ensaios 

Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão 

disponíveis no site do ICMJE (www.icmje.org). O número de identificação deverá ser 

registrado ao final do resumo. 
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Recomenda-se que os dados recebam análise estatística inferencial para que sejam mais 

conclusivos. 

Nos manuscritos referentes às pesquisas realizadas com seres humanos ou animais (assim 

como levantamento de prontuários ou documentos de uma instituição), é obrigatória, no item 

Métodos, a citação do número do protocolo de aprovação da Comissão de Ética da instituição 

onde a pesquisa foi realizada, assim como a afirmação de que todos os sujeitos envolvidos (ou 

seus responsáveis) assinaram do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, consentindo, 

desta forma, com a realização e divulgação desta pesquisa e seus resultados conforme 

Resolução 196/96 (BRASIL. Resolução MS/CNS/CNEP nº 196/96 de 10 de outubro de 

1996). No caso de utilização de imagens de pacientes, anexar cópia do Consentimento Livre e 

Esclarecido dos mesmos, constando a aprovação para utilização das imagens em periódicos 

científicos. 

Artigos de revisão: são constituídos de avaliação critica e sistemática da literatura, de 

material publicado sobre um assunto específico e atualizações sobre o tema, escritos a convite 

do editor. Devem conter Introdução do tema, Revisão da literatura, Discussão, Comentários 

finais, Abstract e Referências (máximo 40, pelo menos 70% deverão ser constituídas de 

artigos publicados em periódicos da literatura nacional e estrangeira). 

Relato de casos: relata casos de até dez sujeitos, não rotineiros, de uma determinada doença, 

descrevendo seus aspectos, história, condutas, etc... incluindo Introdução (com breve revisão 

da literatura), Apresentação do caso clínico, Discussão, Comentários finais, Abstract e 

Referências (máximo 15). 

A Apresentação do caso clínico deverá conter a afirmação de que os sujeitos envolvidos (ou 

seus responsáveis) assinaram do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, consentindo, 

desta forma, com a realização e divulgação desta pesquisa e seus resultados conforme 

Resolução 196/96 (BRASIL. Resolução MS/CNS/CNEP nº 196/96 de 10 de outubro de 

1996). No caso de utilização de imagens de pacientes, anexar cópia do Consentimento Livre e 

Esclarecido dos mesmos, constando a aprovação para utilização das imagens em periódicos 

científicos. 

Refletindo sobre o novo: um artigo recente e inovador é apresentado e comentado por um 

especialista, a convite do editor. Deve conter a referência completa do trabalho comentado, 

nome, instituição e e-mail do comentador. 

Resenhas: resumos comentados da literatura científica. Deve conter a referência completa do 

trabalho comentado, nome, instituição e e-mail do comentador. 
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Resumos: resumos relevantes de artigos, teses, trabalhos apresentados em Eventos 

Científicos, etc... Deve conter a referência completa do trabalho. 

Cartas ao editor: tem por objetivo discutir ou comentar trabalhos publicados na revista, ou 

ainda relatar pesquisas originais em andamento. 

As normas que se seguem devem ser obedecidas para todos os tipos de trabalhos e foram 

baseadas no formato proposto pelo International Committee of Medical Journal Editors e 

publicado no artigo: Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals, 

versão de outubro de 2007, disponível em: http://www.icmje.org/. 

 

SUBMISSÃO DO MANUSCRITO: 

Os artigos deverão ser submetidos pelo sistema eletrônico, disponível em 

http://submission.scielo.br/index.php/rsbf/index. 

Os autores dos artigos selecionados para publicação serão notificados da aceitação, não mais 

podendo submeter seus trabalhos a outras publicações, nacionais ou internacionais, até que os 

mesmos sejam efetivamente publicados pela Revista da SBFa. Somente o editor poderá 

autorizar a reprodução, dos artigos publicados na Revista da SBFa, em outro periódico. 

Os autores dos artigos rejeitados serão notificados com os motivos da recusa. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

Devem ser incluídos, obrigatoriamente, além do arquivo do artigo, os seguintes documentos 

suplementares (digitalizados): 

a) carta assinada por todos os autores, contendo permissão para reprodução do material e 

declaração de direitos autorais; 

b) aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição onde foi realizado o trabalho, 

quando referente a pesquisas em seres humanos; 

 

PREPARO DO MANUSCRITO: 

O texto deve ser formatado em Microsoft Word, RTF ou Word Perfect, em papel tamanho 

ISO A4 (212x297mm), digitadas em espaço duplo, fonte Arial tamanho 12, margem de 2,5cm 

de cada lado, com páginas numeradas em algarismos arábicos; cada seção deve ser iniciada 

em uma nova página, na seguinte sequência: página de identificação, resumo e descritores, 

texto (de acordo com os itens necessários para o tipo de artigo enviado), agradecimentos, 

abstract e keywords, referências, tabelas, quadros e figuras (gráficos, fotografias e 

http://www.icmje.org/
http://submission.scielo.br/index.php/rsbf/index
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ilustrações), com suas respectivas legendas. O número total de páginas do manuscrito 

(incluindo tabelas, quadros, figuras e referências) não deve ultrapassar 30 páginas. 

Página de identificação: 

Deve conter: 

a) Título do artigo, em português (ou espanhol) e inglês. O título deve ser conciso, porém 

informativo; 

b) Título do artigo resumido com até 40 caracteres; 

c) Nome completo de cada autor, com o seu grau acadêmico e afiliação institucional; 

d) Departamento e/ou instituição onde o trabalho foi realizado; 

e) Nome, endereço, fax e e-mail do autor responsável e a quem deve ser encaminhada a 

correspondência; 

f) Fontes de auxilio à pesquisa, se houver. 

Resumo e descritores: 

A segunda página deve conter o resumo, em português (ou espanhol) e inglês, de não mais 

que 250 palavras. Deverá ser estruturado (em português: Objetivo, Métodos, Resultados, 

Conclusões; em inglês: Purpose, Methods, Results, Conclusions), contendo resumidamente as 

principais partes do trabalho e ressaltando os dados mais significativos. Para Artigos de 

revisão e Relatos de caso o resumo não deve ser estruturado. Abaixo do resumo, especificar 

no mínimo cinco e no máximo dez descritores/keywords que definam o assunto do trabalho. 

Os descritores deverão ser baseados no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) publicado 

pela Bireme que é uma tradução do MeSH (Medical Subject Headings) da National Library of 

Medicine e disponível no endereço eletrônico: http://decs.bvs.br. 

Texto: 

Deverá obedecer a estrutura exigida para cada tipo de trabalho. A citação dos autores no texto 

deverá ser numérica e sequencial, utilizando algarismos arábicos entre parênteses e 

sobrescritos, sem data e sem nenhuma referência ao nome dos autores, como no exemplo: 

“... Qualquer desordem da fala associada tanto a uma lesão do sistema nervoso quanto a uma 

disfunção dos processos sensório-motores subjacentes à fala, pode ser classificada como uma 

desordem motora(11-13) ...” 

Palavras ou expressões em inglês, que não possuam tradução oficial para o português devem 

ser escritas em itálico. Os numerais até dez devem ser escritos por extenso. 

No texto deve estar indicado o local de inserção das figuras, gráficos, tabelas, quadros, da 

mesma forma que estes estiverem numerados, sequencialmente. Todas as figuras (gráficos, 
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fotografias e ilustrações), tabelas e quadros devem ser em preto e branco, dispostas ao final do 

artigo, após as referências. 

Agradecimentos: 

Inclui reconhecimento a pessoas ou instituições que colaboraram efetivamente com a 

execução da pesquisa. Devem ser incluídos agradecimentos às instituições de fomento que 

tiverem fornecido auxílio e/ou financiamentos para a execução da pesquisa. 

Referências: 

Devem ser numeradas consecutivamente, na mesma ordem em que foram citadas no texto e 

identificadas com números arábicos. A apresentação deverá estar baseada no formato 

denominado “Vancouver Style”, conforme exemplos abaixo, e os títulos de periódicos 

deverão ser abreviados de acordo com o estilo apresentado pela List of Journal Indexed in 

Index Medicus, da National Library of Medicine e disponibilizados no endereço: 

ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf 

Recomenda-se utilizar referências publicadas nos últimos dez anos. 

Para todas as referências, citar todos os autores até seis. Acima de seis, citar os seis primeiros, 

seguidos da expressão et al. 

ARTIGOS DE PERIÓDICOS 

Shriberg LD, Flipsen PJ, Thielke H, Kwiatkowski J, Kertoy MK, Katcher ML et al. Risk for 

speech disorder associated with early recurrent otitis media with effusions: two retrospective 

studies. J Speech Lang Hear Res. 2000; 43(1):79-99. 

Wertzner HF, Rosal CAR, Pagan LO. Ocorrência de otite média e infecções de vias aéreas 

superiores em crianças com distúrbio fonológico. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2002;7(1):32-9. 

LIVROS 

Northern J, Downs M. Hearing in children. 3rd ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1983. 

CAPÍTULO DE LIVROS 

Rees N. An overview of pragmatics, or what is in the box? In: Iwin J. Pragmatics: the role in 

language development. La Verne: Fox; 1982. p. 1-13. 

CAPÍTULO DE LIVROS (mesmo autor) 

Russo IC. Intervenção fonoaudiológica na terceira idade. Rio de Janeiro: Revinter; 1999. 

Distúrbios da audição: a presbiacusia; p. 51-82. 

TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS 

Minna JD. Recent advances for potential clinical importance in the biology of lung cancer. In: 

Annual Meeting of the American Medical Association for Cancer Research; 1984 Sep 6-10; 

Toronto. Proceedings. Toronto: AMA; 1984; 25:2293-4. 
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DISSERTAÇÕES E TESES 

Rodrigues A. Aspectos semânticos e pragmáticos nas alterações do desenvolvimento da 

linguagem [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo - Faculdade de Filosofia 

Letras e Ciências Humanas; 2002. 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

ASHA: American Speech and Hearing Association [Internet]. Rockville: American Speech-

Language-Hearing Association; c1997-2008. Otitis media, hearing and language development 

[Internet]. [cited 2003 Aug 29]; [about 3 screens] Available from: 

http://www.asha.org/consumers/brochures/otitis_media.htm 

Tabelas: 

Apresentar as tabelas separadamente do texto, cada uma em uma página, ao final do 

documento. As tabelas devem ser digitadas com espaço duplo e letra Arial 8. A numeração 

deve ser sequencial, em algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. Todas 

as tabelas deverão ter título reduzido, auto-explicativo, inseridos acima da tabela. Todas as 

colunas da tabela devem ser identificadas com um cabeçalho. No rodapé da tabela deve 

constar legenda para abreviaturas e testes estatísticos utilizados. O número de tabelas deve ser 

apenas o suficiente para a descrição dos dados de maneira concisa, e não devem repetir 

informações apresentadas no corpo do texto. Quanto à forma de apresentação, devem ter 

traçados horizontais separando o cabeçalho, o corpo e a conclusão da tabela. Devem ser 

abertas lateralmente. Serão aceitas, no máximo, cinco tabelas. 

Quadros: 

Devem seguir a mesma orientação da estrutura das tabelas, diferenciando apenas na forma de 

apresentação, que podem ter traçado vertical e devem ser fechados lateralmente. Serão aceitos 

no máximo dois quadros. 

Figuras (gráficos, fotografias e ilustrações): 

As figuras deverão ser encaminhadas separadamente do texto, ao final do documento, 

numeradas sequencialmente, em algarismos arábicos, conforme a ordem de aparecimento no 

texto. Todas as figuras deverão ser em preto e branco, com qualidade gráfica adequada (usar 

somente fundo branco), e apresentar título em legenda, digitados em letra Arial 8. As figuras 

poderão ser anexadas como documentos suplementares em arquivo eletrônico separado do 

texto (a imagem aplicada no processador de texto não significa que o original está copiado). 

Para evitar problemas que comprometam o padrão da Revista, o processo de digitalização de 

imagens (“scan”) deverá obedecer aos seguintes parâmetros: para gráficos ou esquemas usar 

800 dpi/bitmap para traço; para ilustrações e fotos (preto e branco) usar 300 dpi/RGB ou 
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grayscale. Em todos os casos, os arquivos deverão ter extensão.tif e/ou .jpg. Também serão 

aceitos arquivos com extensão.xls (Excel), .cdr (CorelDraw), .eps, .wmf para ilustrações em 

curva (gráficos, desenhos, esquemas). Serão aceitas, no máximo, cinco figuras. Se as figuras 

já tiverem sido publicadas em outro local, deverão vir acompanhadas de autorização por 

escrito do autor/editor e constando a fonte na legenda da ilustração. 

Legendas: 

Apresentar as legendas usando espaço duplo, acompanhando as respectivas figuras (gráficos, 

fotografias e ilustrações), tabelas e quadros. 

Abreviaturas e siglas: 

Devem ser precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez no texto. Nas 

legendas das tabelas, quadros e figuras, devem ser acompanhadas de seu nome por extenso. 

As abreviaturas e siglas não devem ser usadas no título dos artigos e nem no resumo.  
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G 

 



  146 
 

 

 

ANEXO H 

Normas da Revista Cadernos de Saúde Pública  

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES PARA PREPARAÇÃO E SUBMISSÃO DE 

MANUSCRITO 

 

Os artigos podem ser redigidos em português, inglês e espanhol e devem ser inéditos e 

destinar-se exclusivamente à Revista da Escola de Enfermagem da USP, não sendo permitida 

sua apresentação simultânea a outro periódico, na íntegra ou parcialmente, tanto no que se 

refere ao texto, como às figuras ou tabelas. Artigos que apresentarem semelhanças com outros 

já publicados serão excluídos do processo de avaliação em qualquer fase. Por ocasião do 

aceite do artigo para a publicação, quando redigidos em inglês ou espanhol por autores 

procedentes de países (ou radicados em) de língua portuguesa, será solicitada uma cópia em 

português da versão final. 

Nas pesquisas envolvendo seres humanos, os autores deverão enviar uma cópia da aprovação 

emitida por um Comitê de Ética reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), segundo as normas da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde - CNS 

ou órgão equivalente no país de origem da pesquisa. 

 

A REEUSP apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), 

reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e a divulgação internacional de 

informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, somente serão aceitos para 

publicação os artigos derivados de pesquisas clínicas que tenham recebido um número de 

identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos 

pela OMS e pelo ICMJE, cujos endereços estão disponíveis 

no site do ICMJE (www.icmje.org). O número de identificação deve ser registrado no final do 

resumo.  

Os autores dos textos são por eles inteiramente responsáveis, devendo assinar e encaminhar a 

Declaração de Responsabilidade e de Cessão de Direitos Autorais, conforme modelo 

anexo.  A Revista condena vigorosamente o plágio e o autoplágio. Os autores devem se 

certificar de que o conteúdo é inédito e original. Ideias já publicadas devem ser citadas 

corretamente, em conformidade com as normas. 

http://www.icmje.org/index.html
http://www.icmje.org/
http://143.107.173.8/reeusp/docs/declaracao_direitos_autorais_portugues.pdf
http://143.107.173.8/reeusp/docs/declaracao_direitos_autorais_portugues.pdf
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A REEUSP possui uma edição on line no idioma inglês. Quando o trabalho for aprovado para 

publicação, a tradução deverá ser providenciada de acordo com as orientações da Revista, 

sendo o custo financeiro de responsabilidade dos autores. 

  

Categorias de artigos aceitos pela Revista 

Artigo original: trabalho de pesquisa com resultados inéditos, com metodologia rigorosa, 

resultados claramente expostos, discussão adensada e que agregue valor à ciência de 

Enfermagem. Limitado a 15 páginas. 

Estudo teórico: análise de construtos teóricos da ciência de enfermagem ou áreas correlatas, 

levando ao questionamento de modelos existentes e à elaboração de hipóteses para futuras 

pesquisas. Limitado a 15 páginas. 

Artigo de revisão 

Revisão integrativa: método de pesquisa que apresenta a síntese de múltiplos estudos 

publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma área ou tema específicos, 

contribuindo para o aprofundamento do conhecimento. São necessários padrões elevados de 

rigor metodológico e clareza na apresentação dos resultados, de forma que o leitor consiga 

identificar as características dos estudos incluídos na revisão. Etapas da revisão integrativa: 

elaboração da pergunta norteadora, busca na literatura, coleta de dados, análise crítica dos 

estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. Limitada a 

20 páginas. 

Revisão sistemática: método de pesquisa amplo, conduzido por meio da síntese rigorosa de 

resultados de estudos originais, quantitativos ou qualitativos, com o objetivo de responder 

claramente a uma questão específica e de relevância para a enfermagem ou para a saúde. 

Descreve com pormenores o processo de busca dos estudos originais, os critérios utilizados 

para seleção daqueles que foram incluídos na revisão e os procedimentos empregados na 

síntese dos resultados obtidos pelos estudos revisados, que poderão ou não 

incluir metanálise ou metassíntese. Limitada a 20 páginas. 

Relato de experiência profissional: estudo de caso contendo análise de implicações 

conceituais, descrição de procedimentos com estratégias de intervenção ou evidência 

metodológica apropriada de avaliação de eficácia, de interesse para a atuação de enfermeiros 

em diferentes áreas. Limitado a 10 páginas. 

Carta ao editor: destinada a comentários de leitores sobre os trabalhos publicados na Revista, 

expressando ou não concordância sobre o assunto abordado. Limitada a meia página. 
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Descrição dos procedimentos 

Cada artigo submetido à Revista é inicialmente analisado pela Secretaria quanto ao 

cumprimento das normas estabelecidas nas Instruções aos Autores, sendo devolvido para 

adequação, em caso de não atendimento às normas. Se aprovado nessa fase, o artigo é 

encaminhado para a Editora Científica que, com a colaboração das Editoras Associadas, dará 

início à avaliação do conteúdo do ponto de vista científico e da contribuição ao 

desenvolvimento da ciência de Enfermagem. O artigo é então encaminhado para dois 

relatores, que o analisam com base no Instrumento de Análise e Parecer elaborado 

especificamente para tal finalidade e opinam sobre o rigor metodológico da abordagem 

utilizada. Havendo discordância nos pareceres, o artigo é encaminhado a um terceiro relator. 

O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. Os pareceres dos relatores 

são analisados pelo Conselho Editorial que, se necessário, indica as alterações a serem 

efetuadas. Os trabalhos seguem para publicação somente após a aprovação final dos 

pareceristas e do Conselho Editorial. 

Eventuais conflitos de interesse devem ser esclarecidos. 

Forma e preparação dos artigos 

O texto deve ser digitado na ortografia oficial em folhas de papel tamanho A4, com espaço 

entrelinhas de 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12, e margens superior, inferior e 

laterais de 2,5 cm. 

A Página de título deve conter: 

título do artigo (máximo de 16 palavras) em português, inglês e espanhol, sem abreviaturas e 

siglas; 

nomes completos e sem abreviações dos autores, numerados em algarismos arábicos, com 

a titulação universitária máxima de cada autor e as Instituições às quais pertencem; 

indicação do nome do autor responsável, seu endereço para correspondência, telefone para 

contato e e-mail. O uso de endereço residencial deve ser evitado, pois ficará disponível 

na Internet; 

quando o artigo for extraído de tese ou dissertação, indicar por asterisco, em nota de rodapé o 

título, o ano e a instituição onde foi apresentada; 

  

Resumo: deve ser apresentado em português (resumo), inglês (abstract) e espanhol 

(resumen), com até 150 palavras (máximo de 900 caracteres), explicitando o objetivo da 

pesquisa, o método, os resultados e a conclusão. 
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Descritores: devem ser indicados de três a seis descritores que permitam identificar o assunto 

do trabalho, acompanhando o idioma dos resumos: português (descritores), inglês 

(descriptors) e espanhol (descriptores), extraídos do vocabulário DeCS (Descritores em 

Ciências da Saúde), elaborado pela BIREME, ou MeSH (Medical Subject Headings), 

elaborado pela NLM (National Library of Medicine). 

Texto 

O corpo do texto do artigo deverá conter parágrafos distintos com: Introdução, Método, 

Resultados, Discussão, Conclusão e Referências. 

Introdução: deve ser breve, definir o problema estudado, destacando a sua importância, e as 

lacunas do conhecimento. 

Método: os métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de 

seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa. É necessário inserir o número do 

protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e informar que a pesquisa foi 

conduzida de acordo com os padrões éticos exigidos. 

Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, descrevendo somente os dados 

encontrados, sem interpretações ou comentários. Podem ser acompanhados por tabelas, 

quadros e figuras, para facilitar a compreensão. O texto deve complementar e não repetir o 

que está descrito nas ilustrações. 

Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, enfatizando 

aspectos novos e relevantes observados no estudo e discutindo as concordâncias e as 

divergências com outras pesquisas já publicadas. 

Conclusão: deve corresponder aos objetivos ou às hipóteses do estudo, fundamentada nos 

resultados e na discussão, coerente com o título, a proposição e o método adotados. As 

limitações do estudo também devem ser destacadas. 

Referências: 

No texto, as citações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos, 

sobrescritos e entre parênteses, sem menção do nome dos autores. Se forem sequenciais, 

deverão ser indicados o primeiro e o último número, separados por hífen, ex.: 
(1-4) 

; quando 

intercalados, deverão ser separados por vírgula, ex.:
 (1-2,4).

 

 As referências dos documentos impressos e eletrônicos devem ser apresentadas de acordo 

com o Estilo “Vancouver”, elaborado pelo ICMJE, disponível no endereço eletrônico 

(http://www.icmje.org) e os títulos dos periódicos abreviados de acordo com a List of 

Journals Indexed for MEDLINE (http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html). Incluir as 

referências estritamente pertinentes ao assunto abordado, atualizadas (5 anos), de abrangência 

http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
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nacional e internacional. Evitar a inclusão de número excessivo de referências na mesma 

citação. A lista apresentada no final do artigo deve ser numerada de acordo com a sequência 

em que os autores foram citados no texto.  O número de referências não deve ultrapassar 

a 30. A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 

Os artigos publicados na Revista da Escola de Enfermagem da USP devem ser citados 

preferencialmente no idioma inglês, na versão on line, a partir de 2009. 

Depoimentos: frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa devem ser citados entre 

aspas, em itálico, com sua identificação codificada a critério do autor e entre parênteses. 

Ilustrações: tabelas, quadros e figuras, no máximo de cinco, obrigatoriamente, devem estar 

inseridas no corpo do texto do artigo. 

Fotos e Imagens – serão publicadas exclusivamente em P&B, com resolução final de 300 

dpi. 

Agradecimentos: a pessoas que prestaram colaboração intelectual ao trabalho,  desde que 
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