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ESTUDO DE UM PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA DE UM CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE SÃO PAULO 

 
1. RESUMO 

Este estudo teve o objetivo de verificar o índice de falha de indivíduos 

atendidos em um programa de triagem auditiva de um centro Universitário de 

São Paulo e caracterizar o perfil audiológico dos que retornaram para a 

realização de uma avaliação audiológica completa após falharem na triagem. 

Para obtenção de dados, realizou-se o levantamento de prontuários dos 

sujeitos atendidos em uma ação de saúde aberta à população da cidade de 

São Paulo, realizada em um Centro universitário de São Paulo entre os anos 

de 2010 a 2012. Os dados coletados foram a idade, o gênero, o dado de 

triagem auditiva – passou/falhou e os dados das avaliações audiológicas 

completas daqueles que falharam. Os resultados preliminares mostraram que 

dos 258 prontuários analisados, 69.76% eram do gênero feminino e 30,23% 

do masculino, com idade entre 4 e 84 anos. Das 258 pessoas que realizaram 

a triagem auditiva, falharam 81 (31,39%) pessoas, destas 13 (16,04%) foram 

encaminhados para o otorrinolaringologista por constatação de alteração à 

meatoscopia e 69 (83,95%) foram convidadas a retornarem para avaliação 

audiológica completa. Destes somente 33,82% retornaram para a avaliação, 

foi confirmada perda auditiva em 45,36% indivíduos. Quanto ao tipo de perda 

foi mais prevalente a neurossensorial em 80% dos sujeitos. Em relação ao 

grau o que predominou foi o leve com 60%. A configuração da perda auditiva 

mais encontrada foi a descendente 47,82%, seguido por curva em gota 

26,08% e horizontal em 21,73%. Os resultados em relação às curvas 

timpanométricas foram de: 86,45% tipo A; 8,6% tipo B; 4,34% na curva tipo Ar 

e tipo C. Os reflexos acústicos foram ausentes em 47,82% dos pacientes.  

2. INTRODUÇÃO 
No Brasil, a deficiência auditiva acomete 9,7 milhões de pessoas 

(5,1%), sendo que a deficiência auditiva severa foi declarada por 2,1 milhões 

de pessoas, das quais 344,2 mil eram surdas (0,2%) (IBGE, 2010). A triagem 

auditiva tem um papel importante na prevenção e detecção de perdas 

auditivas, sendo está capaz de auxiliar um profissional a tomar medidas 
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importantes, como, por exemplo, o encaminhamento de indivíduos que 

falharam na triagem para uma avaliação completa, e se assim for 

diagnosticada realmente uma perda auditiva, a intervenção. 

3. OBJETIVOS 
Os objetivos desse estudo foi verificar o índice de falha de indivíduos 

atendidos em um programa de triagem auditiva de um centro Universitário de 

São Paulo e caracterizar o perfil audiológico dos que retornaram para a 

realização de uma avaliação audiológica completa após falharem na triagem.  

4. METODOLOGIA 
Essa pesquisa foi realizada de forma retrospectiva. Para obtenção de 

dados foi feito o levantamento de prontuários dos sujeitos que realizaram 

triagem auditiva, por meio de audiometria, atendidos em uma ação de saúde 

aberta à população da cidade de São Paulo, realizada em um Centro 

Universitário de São Paulo entre os anos de 2010 a 2012. Os dados 

coletados foram a idade, o gênero, o dado de triagem – passou/falhou e os 

dados das avaliações audiológicas completas daqueles que falharam. Este 

trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa número de CAAE 

16672313.8.0000.5538. 

5. DESENVOLVIMENTO 
Foram incluídos indivíduos de ambos os gêneros e idades variadas que 

realizaram triagem auditiva na ação saúde promovida pelo centro 

universitário. Todos passaram por uma breve anamnese e meatoscopia. Na 

sequência foram testadas as frequências de 500, 1000, 2000 e 4000Hz. Foi 

considerado passou, para os adultos, caso o indivíduo respondesse à 

intensidade de 25dBNA em todas as frequências testadas. Para as crianças, 

foi considerado passou quando houve resposta a 15dBNA em todas as 

frequências testadas. Todos os sujeitos que falharam à triagem foram 

convidados a realizar avaliação audiológica completa na clínica de 

fonoaudiologia do centro universitário. Foram coletados dos prontuários dos 

indivíduos que retornaram os resultados da audiometria tonal liminar, 

logoaudiometria (SRT e IPRF) e imitanciometria.	  
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Os resultados preliminares mostraram que dos 258 prontuários 

analisados, 69.76% eram do gênero feminino e 30,23% do masculino com 

idade entre 4 e 84 anos. Das 258 pessoas que realizaram a triagem auditiva, 

falharam 81 (31,39%) pessoas, destas 13 (16,04%) foram encaminhados para 

o otorrinolaringologista por constatação de alteração à meatoscopia e 69 

(83,95%) foram convidadas a retornarem para avaliação audiológica 

completa, destes 33,82% retornaram e foi confirmada perda auditiva em 

45,36% das pessoas. Quanto ao tipo de perda encontrou-se prevalência de 

perda auditiva neurossensorial em 80% dos sujeitos. Em relação ao grau o 

que predominou foi o leve com 60%. A configuração da perda auditiva mais 

encontrada foi a descendente 47,82%, curva em gota 26,08% e horizontal em 

21,73%. Os resultados em relação às curvas timpanométricas foram de 

86,45% tipo A, 8,6% tipo B, 4,34% na curva tipo Ar e tipo C. Os reflexos 

acústicos forma ausentes em 11 (47,82%) pacientes. 
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