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Resumo: A triagem auditiva neonatal universal (TANU) é um programa, que foi 

implementado como parte do sistema de saúde, e tem como principal objetivo 

avaliar e detectar precocemente possíveis alterações auditivas. 

 A fidedignidade das respostas obtidas na TANU depende, dentre outros fatores, 

da presença de vérnix no conduto auditivo externo principalmente nas primeiras 

72 horas de vida do recém-nascido. Entretanto, o tempo de internação pós-parto 

tem sido cada vez menor, gerando altas após 48 horas. O presente estudo tem 

como objetivo identificar a relação entre as respostas falso-positivos e o tempo 

de vida (em horas) em um programa de triagem auditiva neonatal. Será realizado 

o levantamento dos registros dados referentes ao: gênero, tempo de vida do 

recém-nascido em horas, presença ou não de IRDA e resultado da Triagem 

Auditiva Neonatal Universal (falha ou passa). Em seguida, os RN que falharem 

serão identificados e serão tabulados os resultados do reteste realizado em 

ambulatório a fim de identificar as respostas falso-positivas. Os critérios de 

exclusão para este estudo serão: tempo de vida superior a 72 horas e RN que 

falharam e não retornaram para o reteste.  

Introdução: A triagem auditiva neonatal universal (TANU) tem como principal 

objetivo avaliar e detectar possíveis alterações auditivas em neonatos, 

possibilitando a intervenção fonoaudiológica precoce. 

A TANU é realizada preferencialmente nos primeiros dias de vida antes da alta 

hospitalar em todos os neonatos nascidos vivos, em casos de partos domiciliares 

e em maternidades onde não realizam triagem auditiva neonatal a realização do 

teste precisa ocorrer até o primeiro mês de vida. 

(DIRETRIZES DE ATENÇÃO DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL, 2012; 

COMITÊ BRASILEIRO SOBRE PERDAS AUDITIVAS NA INFÂNCIA, 2000) 

Recomenda-se, portanto, que a TANU seja realizada após as primeiras de 72 

horas de vida. Entretanto, não é comum a alta hospitalar ser dada após 48 horas 

do nascimento, comprometendo a segurança dos resultados obtidos. (GATANU, 

2007; MICHELON et al,;2013) 

 

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo identificar a relação entre as 

respostas falso-positivos e o tempo de vida (em horas) em um programa de 



triagem auditiva neonatal. 

 

Método: O projeto foi submetido ao comitê de ética e pesquisa e aprovado com 

o respectivo número de protocolo 68644517.5.0000.5211 

Estudo retrospectivo baseado na análise do registro dos resultados de um 

Programa de Triagem Auditiva Neonatal Universal desenvolvido durante o 

primeiro semestre de 2016, no Hospital Sepaco de São Paulo. 

Do referido registro foram levantados os dados referentes ao: gênero, tempo de 

vida do recém-nascido em horas, presença ou não de IRDA e resultado da 

Triagem Auditiva Neonatal Universal (falha ou passa). Em seguida, os RN que 

falharem serão identificados e serão tabulados os resultados do reteste realizado 

em ambulatório a fim de identificar as respostas falso-positivas. 

Os critérios de exclusão para este estudo serão: tempo de vida superior a 72 

horas e RN que falharam e não retornaram para o reteste. 

Resultados preliminares: Foram tabulados 1136 recém- nascidos na 

primeira triagem auditiva neonatal Universal,  destes  956 (84,15%) passaram e  

179 (15,76%) falharam. 

Para o reteste, 96 (53,63%) dos recém- nascidos não retornaram para a 

realização do mesmo. Os que realizaram o reteste foram 83 (46,37%)  sendo 

que 11 falharam(13,25%) e 72 passaram( 86,75%). 
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