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  RESUMO 
 
 

Introdução: Desde a implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva 
em 2004, em função do aumento de AASI concedidos, a cada ano cresce o número de 
pacientes que devem retornar ao serviço para acompanhamento. Diante disso, com a 
finalidade de garantir a adesão das famílias ao processo e viabilizar o atendimento, um 
novo processo de agendamento para crianças foi organizado no Centro Audição na 
Criança – CeAC, que se caracteriza como um Serviço de Atenção à Saúde Auditiva 
credenciado como de Alta Complexidade. A finalidade é também realizar os diversos 
procedimentos o mais rápido possível e com menor número de retornos, articulando a 
disponibilidade da equipe multiprofissional (Fonoaudiologia, ORL e Serviço Social) às 
demandas dos pacientes. Objetivo: Identificar os motivos relatados pelas famílias 
para o retorno ao CeAC, as características dos sujeitos que buscam acompanhamento 
e os fatores responsáveis pela maior ou menor adesão a este processo. Método: 
Participaram do estudo 118 sujeitos que atenderam aos critérios de seleção da 
pesquisa, realizada no CeAC durante sete meses. Esses pacientes retornaram ao 
serviço, para consulta de acompanhamento. Resultados: Com relação às 
características demográficas e audiológicas dos 118 sujeitos, observou-se que: 50,8% 
eram do gênero feminino; 61% tinham grau de perda auditiva profunda (na melhor 
orelha); 43,2% residiam na região Sul; 72% estavam em terapia, sendo que, deste 
grupo, 56,5% a realizavam em Unidade Básica de Saúde (UBS), e 80,5% faziam uso 
do AASI em tempo integral. Conclusão: Na identificação dos motivos de retorno para 
o CeAC, mais de 90% o fez para realizar procedimentos de acompanhamento. 
Também foi identificada uma diminuição na adesão ao acompanhamento conforme a 
idade auditiva e a idade cronológica, o que sugere a necessidade de maior ênfase 
nesses aspectos desde o processo de adaptação do AASI e nos retornos periódicos. A 
dificuldade encontrada em identificar tendências quanto aos fatores relacionados à 
adesão ao acompanhamento pode significar que as evidências poderiam ser 
encontradas em estudos da população que não comparece regularmente ao serviço, 
através de busca ativa. 
 
Palavras-chave: Acompanhamento de crianças. Adesão ao tratamento. Saúde 
auditiva. 
 

 



 
 

viii 

 ABSTRACT 
 
 

Introduction: Since the foundation of The National Hearing Health Care Policy in 
2004, the number of patients who have to return to the service for audiological and 
hearing aids monitoring procedures increase every year. With the objective to increase 
the adhesion of families to the process, a new scheduling procedure was performed by 
the Center for Hearing in Children – CeAC, a high complexity hearing health care 
service for children, aiming at expediting the wait for consultation. Other objective was 
to perform the procedures faster and with the minimum need of returns. Objective: 
Indentify the reasons that make children return to CeAC, the characteristics of the 
subjects that search for the service and the factors responsible for the adhesion to the 
process. Methodology: Based on our selection criteria, 118 patients were elected and 
monitored during seven months. Results: We observed that 50,8% of the patients 
were female; 61% had a profound hearing loss in the best ear; 43,2% live in the 
southern districts of Sao Paulo; 72% were in therapy and, from this group, 56,5% were 
doing the therapy in a Basic Health Unity (UBS) and 80,5% were doing the whole 
therapy in AASI. Conclusion: It was observed that 90% of the patients returned to 
CeAC looking for reasons related to the procedures of the monitoring process. We also 
detected a decrease in adhesion to monitoring procedures among those patients who 
had larger chronological and hearing ages, suggesting the need of more attention to 
these aspects in the diagnostic stage and hearing aids adaptation. The results were not 
significant and we could not identify possible reasons related to adhesion to monitoring 
processes. It is suggested that an active search among those families who do not 
attend regularly to the service, would better identify reasons for dropping out or 
irregular attendance. 
 
Keywords: Child care. Treatment adherence. Health hearing. 
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Em 28 de setembro de 2004, o Ministério da Saúde (MS) instituiu a 

Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (PNASA), por meio da portaria 

nº 2073/GM, depois substituída pela de nº 793, que possibilitou o atendimento 

integral aos deficientes auditivos no que se refere às seguintes ações: 

identificação do problema, diagnóstico, seleção e adaptação de aparelho de 

amplificação sonora individual (AASI), além de um programa de 

acompanhamento e terapia.  

 Em seguida, em 8 de outubro do mesmo ano, foram instituídas duas 

novas portarias para operacionalização da PNASA, a de nº 587 e a de nº 589, 

que regulamentaram, respectivamente, as ações da Atenção Básica, Média e 

de Alta Complexidade, bem como a inscrição dos Serviços de Atenção à Saúde 

Auditiva (SASA) no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES). 

A PNASA foi instituída a partir do momento em que o MS precisou 

rever a efetividade dos procedimentos para concessão do AASI, tendo em vista 

o desequilíbrio entre o número daqueles referentes ao diagnóstico e à 

concessão do dispositivo, em comparação aos de acompanhamento 

ambulatorial e reabilitação auditiva. 

Para que o paciente usuário do SUS receba o AASI concedido em 

um Serviço de Saúde Auditiva (SSA) credenciado, a PNASA propõe uma série 

de procedimentos que tem início com a avaliação de uma equipe 

multiprofissional composta de otorrinolaringologista, pediatra, neurologista, 

fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social. O fonoaudiólogo é o profissional 

responsável pela avaliação audiológica, seleção, adaptação do AASI e 

verificação do seu desempenho e benefício, validação quanto ao uso desse 

dispositivo de amplificação, terapia fonoaudiológica e acompanhamento.  

Como consta no anexo IV da portaria nº 589, o acompanhamento é 

caracterizado como um procedimento periódico que consiste em avaliações 

otorrinolaringológicas, audiológicas e outras, tendo como objetivos verificar 

possíveis alterações nas características audiológicas do paciente, bem como 

necessidades de ajustes nos moldes auriculares ou nas características 

eletroacústicas do AASI, e orientar o paciente e seus familiares, aferindo o grau 

de satisfação e resolubilidade com seu uso. De acordo com essa Portaria, as 
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crianças de até três anos de idade devem ser acompanhadas pelo menos 

quatro vezes por ano. 

Desde a implantação da Política Nacional de Atenção á Saúde 

Auditiva em 2004, em função do aumento de AASI concedidos, a cada ano 

cresce o número de pacientes que devem retornar ao serviço para 

acompanhamento. Diante disso, com a finalidade de garantir a adesão das 

famílias ao processo e viabilizar o atendimento, um novo processo de 

agendamento para crianças foi organizado no Centro Audição na Criança - 

CeAC, que se caracteriza como um Serviço de Atenção à Saúde Auditiva 

credenciado como de Alta Complexidade. O objetivo é também realizar os 

diversos procedimentos o mais rápido possível e com menor número de 

retornos, articulando a disponibilidade da equipe multiprofissional 

(Fonoaudiologia, ORL e Serviço Social) às demandas dos pacientes. 

Considerando que o serviço tem como papel acompanhar as 

crianças usuárias de AASI para um melhor benefício e também satisfação dos 

familiares, é fundamental analisar o fluxo de pacientes, as demandas e a 

periodicidade dos retornos espontâneos.  A literatura que analisa os serviços 

de Saúde Auditiva tem apontado a baixa adesão ao acompanhamento como 

um dos problemas já identificados, como apontam Morettin et al. (2008). 

Visando conhecer fatores associados à maior ou menor adesão ao 

acompanhamento periódico, consideramos que a análise do fluxo de pacientes 

agendados em determinado período, de suas características e dos 

procedimentos realizados poderia contribuir para o aprimoramento dos 

processos envolvidos no acompanhamento, sendo então o fator que motivou a 

realização deste estudo. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 OBJETIVO 
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Identificar os motivos relatados pelas famílias que retornaram 

espontaneamente ao CeAC, as características dos sujeitos que buscam 

acompanhamento e os fatores responsáveis pela maior ou menor adesão a 

este processo.  
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Este capítulo foi dividido em três partes: na primeira, são 

apresentadas as portarias que compõem a Política Nacional de Atenção à 

Saúde Auditiva, os procedimentos de acompanhamento, de referência e 

contrarreferência. Na segunda, intitulada “Qualidade na saúde auditiva: 

desafios” são discutidos aspectos de qualidade em serviços e relatados 

estudos que problematizam a garantia do benefício e satisfação dos usuários 

de AASI. A terceira, “Sobre a adesão da família ao tratamento”, aborda a 

adesão ao processo de acompanhamento. 

 

3.1 POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE AUDITIVA 

 

No início da década de 1990, a Lei Orgânica de Saúde, baseada no 

Artigo 198 da Constituição Federal (CF) de 1988, estabeleceu que todos os 

cidadãos têm direito à saúde.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) é, portanto, destinado a toda 

população brasileira, sendo financiado com recursos arrecadados pelos 

governos Federal, Estadual e Municipal por impostos e contribuições sociais. 

Seu objetivo é promover o atendimento às necessidades dos cidadãos, 

oferecendo serviços adequados e com qualidade.  

Além disso, a construção do SUS foi norteada pelos seguintes 

princípios doutrinários: universalidade (a saúde é um direito de cidadania), 

equidade (todo cidadão é igual e deve ser atendido conforme as suas 

necessidades) e integralidade (o indivíduo é um ser humano, social, cidadão 

que biológica, psicológica e socialmente está sujeito a riscos de morte). 

No que diz respeito à deficiência auditiva, essa ampliação de 

cobertura de assistência médica deu origem à Política Nacional de Atenção a 

Saúde Auditiva, instituída pelo MS em 28 de setembro de 2004, pela portaria nº 

2.073/GM, que tem como diretrizes: 

 Desenvolver estratégias de promoção da qualidade de vida;  

 Identificar as principais patologias e situações de risco que levam à 

deficiência auditiva; 

 Definir critérios técnicos mínimos para o funcionamento e a avaliação dos 

serviços que realizam a reabilitação auditiva;  
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 Promover a ampla cobertura no atendimento aos pacientes portadores de 

deficiência auditiva no Brasil; 

 Contribuir para o desenvolvimento de processos e métodos de coleta, 

análise e organização dos resultados, permitindo que, a partir dessas 

informações, seja possível realizar o aprimoramento da gestão, da 

disseminação de dados e obter uma visão mais dinâmica do estado de 

saúde das pessoas portadoras de deficiência auditiva;  

 Promover intercâmbio com outros subsistemas de informações setoriais, 

implementando e aperfeiçoando, permanentemente, a produção de 

dados, de maneira a garantir a democratização das informações;  

 Qualificar a assistência e promover a educação continuada dos 

profissionais de saúde. 

 

De acordo com a Portaria nº 587 da Secretaria de Atenção à Saúde 

do Ministério da Saúde (SAS/MS), de 07 de outubro de 2004, a Política 

Nacional de Atenção à Saúde Auditiva afirma que todos os pacientes com 

dificuldades de audição têm direito a atendimento integral, a partir de uma rede 

de ações constituída por três serviços fundamentais: 

 Serviço de Atenção à Saúde Auditiva Básica: apresenta como primazia 

ações de promoção à saúde auditiva, de prevenção e identificação 

precoce de problemas auditivos. 

 Serviço de Atenção à Saúde Auditiva na Média Complexidade: realiza 

a triagem e o monitoramento auditivo em neonatos, pré-escolares e 

escolares; oferece o diagnóstico de perdas auditivas, o tratamento clínico, 

a protetização, o acompanhamento e a terapia fonoaudiológica para 

crianças com mais de três anos de idade; além de realizar a capacitação 

e o suporte técnico para a atenção básica. 

 Serviço de Atenção à Saúde Auditiva na Alta Complexidade: realiza o 

diagnóstico e a reabilitação especializada em crianças de até três anos e 

pacientes com afecções associadas – sejam elas neurológicas, 

psicológicas, síndromes genéticas, cegueira, visão subnormal, perdas 

unilaterais. Também é responsável por realizar a avaliação audiológica 

nos casos em que os serviços de menor complexidade apresentaram 
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dificuldades para realização dos exames. 

A Portaria nº 589, de 8 de outubro de 2004, regulamenta os 

formulários a serem preenchidos no subsistema de Autorização de 

Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC) – do Sistema de 

Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SAI/SUS), para os 

seguintes processos primários: 

 Avaliação para diagnóstico ou diagnóstico diferencial; 

 Seleção e verificação do benefício do Aparelho de Identificação Sonora 

Individual (AASI); 

 AASI: concessão / reposição; 

 Terapia fonoaudiológica; 

 Acompanhamento de paciente adaptado com AASI; 

 Reavaliação diagnóstica. 

 

Para Dayrell e Januário (2010), estratégias que garantam a 

efetividade do uso do AASI são conhecidas, sendo o acompanhamento (Ac) 

dos pacientes adaptados o mais eficaz. Tal ação tem sido um grande desafio 

para profissionais, tanto gestores quanto executores. As autoras descrevem 

duas formas de Ac: aquele que é realizado pelos Serviços de Atenção à Saúde 

Auditiva e o denominado monitoramento, realizado pela Fonoaudiologia 

Descentralizada (FD)1. 

Segundo a portaria nº 587, de 7 de outubro de 2004, o Ac seria um 

seguimento dos pacientes usuários de AASI, para monitoramento da perda 

auditiva e da efetividade do uso do dispositivo de amplificação. Dessa forma, 

cada serviço seria responsável por realizá-lo em todos os pacientes para os 

quais concederam o AASI. 

Para crianças com até três anos de idade, o Ac deve ser realizado 

até quatro vezes por ano, incluindo: avaliação de otorrinolaringologia (ORL); 

avaliação audiológica, compreendendo imitanciometria, realização de 

audiometria de reforço visual (VRA) para bebês a partir dos 5 meses, ganho de 

                                                
1 Fonoaudiologia Descentralizada é um Serviço responsável pela atenção ao usuário o mais 
próximo possível de sua residência para resolutividade de suas necessidades auditivas e 
devidos encaminhamentos. 
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inserção, medida da diferença entre acoplador de 2,0 ml e orelha real (RECD), 

reposição de molde auricular; aplicação de protocolos de avaliação da função 

auditiva; orientação familiar, inclusive sobre o desenvolvimento de linguagem. 

De acordo com a portaria nº 793, de 24 de abril de 2012, no caso de 

pacientes com idades entre 3 anos e 14 anos e 11 meses, os procedimentos 

incluídos no Ac devem ser realizados semestralmente, e no de adultos, duas 

vezes por ano. Os procedimentos são: consulta ORL; avaliação audiológica; 

ganho funcional ou de inserção com o AASI; testes de percepção de fala; 

verificação do AASI e moldes; aferição do benefício e satisfação; 

aconselhamento e orientações sobre estratégias de comunicação e reposição 

de molde auricular. 

Como destacado por Dayrell e Januário (2010), o monitoramento do 

paciente com deficiência auditiva deve ser realizado o mais próximo possível 

de sua residência pelo fonoaudiólogo descentralizado de referência municipal. 

Isso porque, por mais que as portas dos serviços devam permanecer abertas 

para qualquer tipo de necessidade do paciente, a ida ao Serviço de Atenção à 

Saúde Auditiva (SASA) envolve outras questões dificultadoras: iniciativa do 

usuário ou responsável para buscar agendamento; disponibilidade de 

transporte pela Secretaria Municipal de Saúde; disponibilidade do usuário ou 

responsável em se locomover para o SASA de referência, entre outras. 

Alguns desses fatores podem ser facilitados se, no município de 

origem do usuário, houver um profissional fonoaudiólogo de referência 

responsável pelo acolhimento, pelas terapias, orientações e pelo 

monitoramento dos usuários. Para o paciente, o acesso a esse profissional é 

mais fácil do que ao SASA, possibilitando assim a resolução de pequenos 

problemas ou o encaminhamento para o serviço, quando necessário 

(DAYRELL e JANUÁRIO, 2010). 

Vale ressaltar que, quando o paciente ou seu familiar solicita retorno 

ao Serviço de Atenção à Saúde Auditiva (SASA), não demanda, 

obrigatoriamente, um Ac, como descrito na Portaria Ministerial: de ORL, 

avaliação audiológica, avaliação do benefício obtido com o uso do AASI 

(SCHOLZE, PAGNOSSIM e FIALHO, 2010). Isso acontece porque o usuário 
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necessita, antes, de pequenos ajustes nos AASI ou nos moldes auriculares, 

bem como orientações sobre o uso e manuseio destes. 

Considerando, ainda, que a cada ano cresce a quantidade de AASI 

concedidos pelos SASA em todo o Brasil e que a quantidade de procedimentos 

de Ac aumenta de maneira significativa, o acesso da população a esse tipo de 

assistência tem sido ampliado gradativamente (DAHER;PISANESCHI, 2010).  

As estratégias que norteiam o Ac dos usuários beneficiados pelas 

ações desses serviços são, de fato, um grande desafio à saúde auditiva 

(ALMEIDA e REIS, 2009). 

No que se refere à produção ambulatorial no Brasil, Teixeira (2007) 

aponta que, entre 2002 e 2005, houve uma preocupante redução no número de 

atendimentos para acompanhamento audiológico e intervenção 

fonoaudiológica.  

Para Ribeiro (2008), existe a necessidade de avaliar 

sistematicamente a audição e linguagem das crianças e também o 

envolvimento das famílias, nos acompanhamentos audiológicos periódicos. 

Em um estudo realizado por Fortes (2009), das vinte crianças que 

compareceram em um serviço de acompanhamento audiológico, oito (40%) 

realizavam terapia fonoaudiológica pelo menos uma vez por semana no Centro 

Audição na Criança (CeAC)2, e doze (60%) tinham sido encaminhadas para 

outros serviços na Rede Pública ou próximo à residência da família. 

A Política Nacional de Atenção á Saúde Auditiva dispõe como uma 

de suas diretrizes a organização de redes de cuidados integrais, além de 

regular o controle e a avaliação como competências das três esferas do 

Governo. 

Referência é a estratégia de encaminhar usuários para serviços de 

maior complexidade, previamente acordados, visando complementar a 

resolubilidade da unidade de saúde, ou seja, um suporte ou uma ação que não 

está disponível na unidade (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA, 2007). 

                                                
2 O CeAC é um Serviço de Atenção à Saúde Auditiva credenciado como de Alta Complexidade, 
por meio das normas gerais disponibilizadas na portaria MS/SAS Nº 587, de 07 de outubro de 
2004. 
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Já a contrarreferência implica no retorno do paciente ao 

estabelecimento de origem, após a resolução da causa que levou a essa 

referência. Da mesma forma que a referência, o retorno do usuário deve vir 

acompanhado das informações necessárias ao seu seguimento (MINISTÉRIO 

da SAÚDE BRASIL,1990). 

Manzoni e Almeida (2010) advertem que os processos de referência 

e contrarreferência caracterizam-se como um processo complexo, e não 

apenas uma ação de encaminhar, implicando o comprometimento de quem faz 

os encaminhamentos e também da parte de quem os recebe. Quando há esse 

comprometimento, a qualidade dos encaminhamentos tende a se estabelecer e 

de organizar de maneira mais efetiva. 

Os Núcleos Integrados de Reabilitação (NIR) são serviços de 

habilitação física do Ministério da Saúde integrados aos de nível intermediário 

em reabilitação, uma vez que são unidades de referência no território para 

pessoas com deficiência (MANZONI e ALMEIDA, 2010). 

O Núcleo de Saúde Auditiva (NISA I) é composto por serviços de 

audiologia Municipais, responsáveis pela realização de consulta e tratamento 

otorrinolaringológico, avaliação audiológica para adultos e para crianças, 

monitoramento da audição em bebês, terapia fonoaudiológica e referência do 

território para verificação de vagas e acompanhamento do processo. Já o 

NISAII caracteriza-se como rede de saúde auditiva habilitada pelo Ministério da 

Saúde, sendo responsável pela realização de diagnóstico, seleção e adaptação 

de AASI, terapia e acompanhamento do paciente (MANZONI e ALMEIDA, 

2010). 

Para Barata et al. (2004), é necessário impulsionar os princípios 

organizacionais do SUS menos desenvolvidos até o momento: a regionalização 

e a hierarquização. A ampliação de acesso da população das diferentes 

regiões somente será possível se os serviços e ações de saúde auditiva 

estiverem integrados em uma verdadeira rede de saúde, tendo em conta, 

principalmente, a estrutura municipal. 

Campos e Domitti (2007) apontam que a qualificação dos serviços 

de referência se faz necessária para consolidação do modelo sob vários 

aspectos: reconhecimento do papel das especialidades no sistema, garantindo 
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integralidade; aumento na sua resolutividade, por meio de ações desenvolvidas 

junto às unidades de saúde, e coresponsabilidade pela atenção integral ao 

paciente 

 

3.2 QUALIDADE NA SAÚDE AUDITIVA: DESAFIOS  

 

Nas últimas décadas, diversas iniciativas voltadas à avaliação em 

saúde vêm sendo desenvolvidas no Brasil, tanto no âmbito das pesquisas na 

área acadêmica, como no que diz respeito à criação de políticas públicas por 

parte do MS, visando à elaboração de programas setoriais e difusão de seus 

resultados (FELISBERTO, 2006). 

Segundo Bevilacqua et al. (2009), no campo da saúde pública, a 

avaliação da qualidade dos programas tem grande importância, pois favorece o 

desenvolvimento de diretrizes que contribuem para a melhoria contínua dos 

vários serviços disponibilizados à população. 

Qualidade diz respeito, justamente, ao nível da assistência à saúde 

prestada a pessoas ou populações, de modo a aumentar a probabilidade de 

resultados desejáveis em saúde, estando de acordo com o conhecimento 

profissional atual (BERWICK, 2002). 

Donabedian (1990) destaca que a qualidade dos serviços de saúde 

deve abordar a seguinte tríade: estrutura, processo e resultados. A avaliação 

da estrutura corresponde às condições físicas, equipamentos, materiais e 

profissionais disponíveis em um determinado serviço de saúde. Manter uma 

estrutura adequada significa ampliar a probabilidade de se oferecer uma 

assistência de melhor qualidade. O processo corresponde ao conjunto de 

atividades desenvolvidas na relação entre o profissional e o paciente (seja no 

diagnóstico ou na reabilitação). A avaliação dos resultados, por sua vez, refere-

se à satisfação do usuário com relação ao cuidado prestado, ou seja, trata-se 

da verificação das condições de saúde do paciente após o tratamento. 

De fato, a qualidade dos serviços de saúde é um fator intimamente 

ligado à obtenção dos resultados desejáveis aos indivíduos ou mesmo à 

sociedade. E, como adverte Berwick (2002), não deve sofrer variações 
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provocadas pelas características pessoais do profissional que presta o 

atendimento. 

Atualmente, a avaliação para o credenciamento ou 

descredenciamento dos serviços de saúde auditiva está baseada na 

infraestrutura, no volume de procedimentos realizados, nos dados dos 

prontuários analisados pelos auditores e na quantidade de indicações e 

adaptações dos AASI. Mas somente tais observações são insuficientes para a 

avaliação da qualidade no processo (BEVILCQUA et al., 2009). 

Como ressaltam Schneider et al. (2008), a observação da qualidade 

do  acolhimento é também fundamental. Nesse sentido, o retorno ao Serviço de 

Saúde Auditiva (SAS), quando solicitado pelo paciente, por qualquer que seja o 

motivo, deve ser prontamente atendido, sempre visando à escuta e valorização 

da identificação das necessidades. Além disso, se necessário, deve ser feito o 

encaminhamento para continuidade do atendimento em outro serviço, a fim de 

garantir a resolução completa da queixa apresentada pelo paciente (SOLLA, 

2005).  

Almeida e Reis (2009) entendem que é um desafio à assistência à 

saúde auditiva a busca por estratégias e soluções relacionadas ao equilíbrio 

entre a demanda e a oferta, ou seja, ao atendimento dos pedidos de consultas 

e à disponibilidade de atendimento pelo serviço. A questão se torna relevante 

quando se considera o aumento significativo no acesso da população aos 

Serviços de Saúde Auditiva (DAHER; PISANESCHI, 2010).  

No que diz respeito à audiologia, por muitos anos, a concessão de 

AASI foi realizada em postos de saúde regionais, sendo a indicação feita, 

frequentemente, por assistentes sociais. Dessa forma, não há histórico do 

acompanhamento do paciente no processo de adaptação ao dispositivo 

(SILMAN et al., 2004). 

Porém, a partir da instituição da Política Nacional de Atenção à 

Saúde Auditiva (PNASA), a qualidade nesse tipo de serviço se tornou essencial 

para o benefício e satisfação do usuário de AASI. Para Gatehouse (2000), os 

resultados em audiologia objetivam comprovar o tratamento, analisando o 

custo-benefício e justificando a alocação de recursos.  
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Em um processo de intervenção por meio do acompanhamento e 

reavaliações periódicas, devem ser consideradas necessidades individuais de 

cada paciente, pois somente o usuário de AASI ou seu familiar saberá informar 

quais são as dificuldades encontradas com o uso sistemático da amplificação 

durante o processo de reabilitação (FREITAS, COSTA, 2007; MORETTIN, 

2008). 

 

3.3 ADESÃO DA FAMÍLIA AO TRATAMENTO  

 

O profissional envolvido com o tratamento de pessoas portadoras de 

deficiência auditiva deve desenvolver a habilidade de ouvir os pais, conhecer a 

organização familiar, seu funcionamento, seus valores culturais, sociais e 

crenças, sempre respeitando seus sentimentos e ideias. A família é, de fato, 

parte fundamental no processo de reabilitação dessas crianças. Por isso, o 

estabelecimento de alianças entre familiares e profissionais de saúde é ponto-

chave para que todo o trabalho desenvolvido obtenha o resultado esperado 

(ROSLYNG-JENSEN, 2001). 

Receber o diagnóstico de deficiência auditiva é bastante traumático, 

pois, a partir desse momento, a família se depara com a necessidade de 

replanejar caminhos, sendo, então, fundamental informá-la sobre a própria 

deficiência, além de orientá-la em relação às condutas que deverão ser 

adotadas com a criança (OLIVEIRA, 2004). 

Portanto, como bem colocam Boscolo e Santos (2005), não apenas 

o paciente necessita de cuidados especiais, mas sua família também deve ser 

incluída na assistência, pois sua função é fundamental para o processo de 

reabilitação.  

Os profissionais envolvidos no programa de saúde precisam orientar 

e aconselhar os pais e responsáveis, fornecendo informações claras sobre o 

diagnóstico, bem como sobre o uso do AASI: seus benefícios e suas 

limitações, modos de se realizar o manuseio adequado e a manutenção, como 

controles, moldes auriculares, duração e troca da bateria e os progressos 

esperados com seu uso e com o programa de intervenção. Também é função 

dos profissionais assegurar aos pais que a adaptação e a utilização diária do 
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AASI permitem às crianças vivenciar experiências auditivas em todas as horas 

do dia. (ROSLYNG-JENSEN, 2001). 

Com o objetivo de identificar quais fatores afetavam a consistência 

do uso do AASI, Moeller et al. (2009) realizaram entrevistas com mães e 

observaram que, nesse aspecto, há uma variação em relação à idade das 

crianças. Assim, em situações cotidianas, como no carro ou ao ar livre, é mais 

difícil manter os filhos com AASI. A conclusão dos estudiosos aponta para a 

necessidade de se realizar procedimentos de acolhimento a essas famílias, 

estabelecendo uma parceria com o fonoaudiólogo, no intuito de promover a 

utilização mais consistente do dispositivo em todas as situações cotidianas. 

A fim de investigar o nível de conhecimento da reabilitação auditiva e 

o modo como as orientações dadas ao longo dos atendimentos são absorvidas, 

Silva et al. (2007) desenvolveram um estudo com familiares de crianças 

deficientes auditivas, a maioria delas tendo de 0 a 24 meses no momento do 

diagnóstico. Segundo as autoras, nenhum familiar soube informar quais eram 

as opções de reabilitação, menos da metade desconhecia a importância do 

AASI e mais da metade acreditava que a deficiência auditiva gera apenas 

problemas comportamentais. Concluíram então que a maioria dos pais 

desconhece ou apresenta conhecimentos vagos a respeito dos aspectos 

audiológicos, como informações relacionadas à etiologia, ao diagnóstico da 

surdez, funcionamento do AASI e prognóstico. Há, portanto, necessidade de 

efetivar políticas públicas de saúde auditiva, com o objetivo de orientar e 

acompanhar sistematicamente essas famílias. 

Boscolo e Santos (2005) entrevistaram pais de crianças deficientes 

auditivas para investigar as expectativas, sentimentos e as relações com o 

problema apresentado por seus filhos. As autoras destacaram que grande 

parte das famílias apresentou reações de angústias e de não aceitação da 

perda auditiva no momento do diagnóstico. Em relação ao uso do AASI, 

também observaram vários sentimentos, que se alternaram entre satisfação e 

frustração, aceitação do uso da linguagem de sinais e desejo de que o filho 

estudasse em escola especial de libras ou expectativa pela adaptação em 

escola regular. Além disso, a comunicação foi citada como uma questão 

preocupante, pois os pais apresentavam expectativas elevadas no que diz 
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respeito ao desenvolvimento de fala. As pesquisadoras concluíram que, para 

nortear o trabalho do fonoaudiólogo, é importante conhecer bem a família, sua 

dinâmica, seus sentimentos e expectativas, sendo possível, a partir daí, realizar 

uma orientação adequada. 

Há muitas discussões relacionadas à adesão aos tratamentos de 

saúde, em decorrência da importância que esse aspecto representa para o 

sucesso nas terapias, em especial naquelas que envolvem mudanças 

comportamentais. No entanto, a maioria dos trabalhos (MOTTI, 2000; 

ROSLYNG-JENSEN, 2001; BOSCOLO e SANTOS, 2005; SILVA et al, 2007; 

FORTES, 2009) enfoca o conhecimento sobre deficiência auditiva ou aspectos 

emocionais das reações dos pais. Pouco se tem abordado a importância da 

adesão ao processo de habilitação e reabilitação auditiva, ou o 

acompanhamento audiológico. 

Miller et al. (1997) conceituam a adesão ao tratamento como um 

meio para se alcançar um fim; uma abordagem para a manutenção ou melhoria 

da saúde, visando reduzir os sinais e sintomas de uma doença.  

Existem diferentes níveis de adesão: no nível elevado, agrupam-se 

os aderentes, ou seja, os pacientes que seguem totalmente o tratamento; em 

contrapartida, no mais baixo estão os desistentes, aqueles que o abandonam. 

Há, ainda, os persistentes, localizados no grupo dos não-aderentes; são 

indivíduos que comparecem às consultas, mas não seguem o tratamento 

proposto. A não-adesão é um impedimento ao alcance dos objetivos 

terapêuticos, podendo constituir fonte de frustração para os profissionais de 

saúde (PIERIN et al., 2004). 

Neste sentido, Benute et al. (2001) afirmam que a adesão está 

relacionada à participação do paciente, à frequência às consultas, à 

modificação de hábitos, além da adoção de comportamentos que contribuam 

para o sucesso do tratamento. 

Perin et al. (2004) defendem que a relação entre profissionais da 

saúde deve ser a base para o sucesso do tratamento, o que poderia facilitar a 

adesão.  
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Poucos estudos desenvolvidos no Brasil relatam as experiências 

nacionais no que diz respeito à adesão (ou não-adesão) ao uso do AASI e suas 

consequências, sendo o envolvimento e a conscientização da família 

insatisfatórios no processo de reabilitação auditiva em muitos programas 

desenvolvidos no país (FREITAS e COSTA, 2007). 

Segundo Morettin et al. (2008), é importante que programas de 

atendimento aos deficientes auditivos tracem um perfil dos usuários que não 

retornam ao serviço para o acompanhamento. Desta forma, será possível criar 

estratégias que ajudem a maximizar a adesão ao tratamento completo. Os 

autores afirmam que a orientação dada à família é fundamental para o 

adequado uso e manuseio do AASI. Neste sentido, desenvolver estratégias de 

comunicação são fundamentais para a continuidade do processo de 

reabilitação no ambiente domiciliar. 

Como afirma Silveira e Ribeiro (2005), facilitar a adesão e aderir ao 

tratamento não são tarefas fáceis. São desafios que sofrem oscilações, 

demandando atenção contínua, uma vez que se trata de um processo no qual 

os sujeitos estão em contato com fatores que interferem diretamente na 

continuidade ou descontinuidade do tratamento. 

Para Morettin et al. (2008), a falta do paciente nos 

acompanhamentos agendados pelo serviço pode acarretar na dificuldade de 

retorno em um período próximo, uma vez que sua reprogramação dependerá 

da demanda estimada para os próximos meses. Desta forma, é de fundamental 

importância a orientação para os familiares do paciente sobre a assiduidade do 

retorno evitando-se, assim, prejuízos ao tratamento. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 MÉTODO 
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4.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O presente estudo foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

PUC- SP, sendo aprovado sob protocolo número 155/2011 (Anexo 1). 

De acordo com as normas exigidas em pesquisas que envolvem 

seres humanos, os pais das crianças selecionadas receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2), no qual constam informações 

sobre os objetivos do estudo, procedimentos a serem realizados e também a 

obrigatoriedade por parte do pesquisador do uso dos dados coletados para fins 

estritamente científicos. 

 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no Centro Audição na Criança (CeAC) da 

Divisão de Reabilitação e Educação dos Distúrbios da Comunicação (Derdic). 

O CeAC é um Serviço de Atenção à Saúde Auditiva credenciado como de Alta 

Complexidade, por meio das normas gerais disponibilizadas na portaria 

MS/SAS Nº 587, de 07 de outubro de 2004.  

Desde sua inauguração em 2004, o CeAC se caracteriza como um 

serviço de referência no atendimento a bebês e crianças de 0 a 3 anos de 

idade, para  diagnóstico, seleção e adaptação de aparelhos de amplificação 

sonora individual (AASI), terapia fonoaudiológica e acompanhamento 

audiológico de pacientes diagnosticados no serviço, que, na ocasião deste 

estudo, perfaziam cerca de 518. Desde o início do processo de seleção de 

aparelhos de amplificação sonora, os pais são orientados sobre a importância 

do tratamento e acompanhamento audiológico para o desenvolvimento de seus 

filhos.  
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4.3 SUJEITOS 

 

A inclusão dos sujeitos para compor a população desta pesquisa 

seguiu os seguintes critérios: 

 Ter realizado o processo de diagnóstico audiológico e o processo de 

seleção e adaptação de AAS no CeAC;  

 Ter entrado em contato com o CeAC, por telefone, solicitando retorno;  

 Comparecer à consulta de acompanhamento no dia agendado, em um 

período de coleta pré-estabelecido de sete meses. 

 

 

4.4 MATERIAL  

 

Os dados foram tabulados a partir de formulário próprio, elaborado 

para a pesquisa e utilizado no âmbito do acompanhamento (Anexo 3).  

 PAGINA 1: Registro de características demográficas e audiológicas dos 

sujeitos, obtidas dos prontuários dos pacientes agendados. 

 PÁGINA 2: Registro de motivos e de condutas realizadas na primeira 

consulta do acompanhamento, obtidos por meio de entrevista com os pais 

e a partir dos registros do prontuário médico, fonoaudiológico e do serviço 

social. 

 

 

4.5 PROCEDIMENTOS 

 

4.5.1 Primeira etapa: Instruções aos profissionais da recepção do CeAC 
e registros preliminares 

 

Os profissionais da recepção do serviço foram orientados sobre o 

propósito do estudo, visto que são os primeiros a terem contato com os 

participantes da pesquisa no momento do agendamento via telefone. Ficou 

determinado que os pais ou responsáveis pelo paciente, ao ligarem solicitando 

qualquer tipo de agendamento ou referindo qualquer tipo de queixa, deveriam 
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comparecer à primeira consulta para iniciar os processos envolvidos no 

acompanhamento. Foram disponibilizadas doze vagas semanais, incluindo 

consulta otorrinolaringológica, fonoaudiológica e entrevista com assistente 

social.  

Antes da consulta, a pesquisadora preenchia os dados de 

identificação da ficha específica (Anexo III), obtidos no sistema e no prontuário: 

nome completo e data de nascimento; número do prontuário do paciente; data 

do último atendimento no CeAC e o serviço no qual foi atendido neste último 

agendamento; dados audiológicos; data de início do uso do AASI; marca e 

modelo do dispositivo. 

  

4.5.2 Processos envolvidos no acompanhamento 

 

O acompanhamento envolve vários processos, em geral concluídos 

em duas consultas, conforme o fluxograma abaixo. 

Chegada 1ª 
consulta

Assistente SocialConsulta ORL
Entrevista 

Fonoaudiológica: 
distribuição de 

processos

Inspeção e  
verificação AASI

Identificação de 
demandas

Pré-moldagem

Encaminhamento 
Escola

Contra-
referência

Terapia

Chegada 2ª 
consultaCONFORME 

DEMANDA

Encam.para 
assistência 

técnica

Avaliação 
Audiológica

Ajuste e 
verificação AASI

Limiares em 
campo livre

Avaliação de 
benefício

Agendada 
2ª consulta

Orientação e agenda 
para retorno de 

acompanhamento 
periódico

Laudo e/ou 
transporte
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4.5.2.1 Procedimentos no primeiro comparecimento para acompanhamento 

 
Consulta ORL: o otorrinolaringologista é o primeiro profissional que examina a 

criança, avalia seu histórico de ocorrências médicas no período e realiza o 

exame otorrinolaringológico. Quando necessário, faz também a remoção de 

cera, ou dá instruções para realizá-la no retorno. 

 
Entrevista fonoaudiológica para distribuição de procedimentos: conforme 

o motivo e o intervalo decorrido desde a última consulta no serviço, é 

determinada a sequência de procedimentos a serem efetivados. São eles: 

realização de pré-molde para a confecção de novos moldes, inspeção e 

verificação dos AASI (estado geral e funcionamento), além de 

encaminhamentos que se fizerem necessários como, por exemplo, para terapia 

fonoaudiológica, escola, assistência técnica dos aparelhos auditivos, entre 

outros. Quando havia necessidade de novos moldes, os pré-moldes eram 

realizados durante a triagem para serem entregues na segunda consulta. Após 

avaliação dos motivos e das necessidades de cada paciente, os procedimentos 

indicados eram realizados ou agendados com intervalo de duas semanas, 

tempo necessário para finalização dos moldes. 

 
Serviço social: a família também é atendida pelo serviço social para 

providências de documentação relativa à renovação de benefícios de 

transporte ou outros, além de orientação e auxílio para outros 

encaminhamentos. A função principal do serviço social é proporcionar ao 

familiar um espaço de escuta e também de reflexão sobre a situação que está 

vivendo, focando seus direitos e deveres sociais. Em relação à escola, verifica-

se junto à família se a criança está devidamente matriculada na rede de ensino. 

Quanto à terapia fonoaudiológica, são identificados serviços próximos à 

residência da criança. 
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4.5.2.2 Procedimentos nos retornos para acompanhamento 

 
Consulta fonoaudiológica: consiste em atendimento à criança e família, 

incluindo entrega de novos moldes; avaliação audiológica completa; nova 

prescrição, quando necessária, e verificação dos AASI e da consistência do 

uso da amplificação. E ainda: avaliação do benefício do aparelho, utilizando 

procedimentos do protocolo elaborado pela equipe da instituição; orientação à 

família quanto às questões ligadas ao uso e aos cuidados com os aparelhos e 

desenvolvimento da criança e orientação quanto o agendamento para o 

acompanhamento periódico.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ANÁLISE DOS DADOS 
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A partir dos dados obtidos com os procedimentos utilizados nesta 

pesquisa, todas as variáveis foram dispostas em colunas, em planilha Excel. 

Foram analisados os seguintes aspectos: 

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MOTIVOS DE RETORNO AO SERVIÇO 

 

 A partir dos campos da página 2 do formulário utilizado na coleta, 

foram identificados os motivos declarados pelo acompanhante para a 

solicitação de retorno ao serviço. Os motivos foram organizados conforme os 

seguintes critérios: quando pelo menos um dos procedimentos de 

acompanhamento estava incluído na demanda; quando o motivo disparador foi 

considerado de “urgência”, AASI danificado, roubo ou perda; audiometria para 

laudo; consulta otorrinolaringológica ou contrarreferência. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS  

 

A amostra foi caracterizada quanto às variáveis observadas no 

estudo: região de moradia; grau de perda auditiva; idade em que iniciou o uso 

do AASI; idade auditiva; idade cronológica no dia do acompanhamento; estar 

em terapia; tipo de escola em que está matriculado; número de 

acompanhamentos realizados; número de acompanhamentos previstos, 

conforme a portaria nº 587 de Saúde Auditiva. 

 

5.3 DETERMINAÇÃO DE FATORES QUE POSSAM INFLUIR NO NÚMERO 

DE ACOMPANHAMENTOS REALIZADOS POR CRIANÇAS 

DIAGNOSTICADAS NO SERVIÇO 

 

Para caracterizar os acompanhamentos foram criadas duas 

variáveis: 

 Número de acompanhamentos / idade auditiva, ou seja, número de 

acompanhamentos por ano de idade auditiva (acompanhamentos/ano); 

 Número de acompanhamentos realizados / número de acompanhamentos 

previstos x 100, ou seja, a porcentagem de acompanhamentos realizados 
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em relação ao que estava previsto, conforme a portaria nº 587 de Saúde 

Auditiva. 

 

A correlação entre essas duas variáveis foi avaliada por meio do 

coeficiente de correlação de Spearman.  

O teste de Kruskal-Wallis foi aplicado para verificar a existência de  

associação entre acompanhamentos/ano e região de moradia, grau da perda 

auditiva, escola e terapia.  

Para medir a correlação de acompanhamentos/ano e idade 

cronológica no dia do acompanhamento, idade em que iniciou o uso do AAS e 

idade auditiva foi considerado o coeficiente de correlação de Spearman. 

Todos os métodos aplicados na análise são encontrados em Fisher 

e van Belle (1993). 

Nos testes de hipótese foi fixado nível de significância de 0,05. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Para atender ao objetivo do estudo, o capítulo de resultados foi 

organizado em três partes. Na primeira é apresentada a identificação dos 

motivos de retorno ao serviço, na segunda, a caracterização dos sujeitos e na 

terceira, os fatores que possam ter influído no número de acompanhamentos 

realizados. 
 

6.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MOTIVOS DE RETORNO PARA O SERVIÇO 

 

Os motivos para solicitação de consulta foram elencados pelos pais 

e organizados no quadro 1, visando identificar os retornos que incluíam pelo 

menos um procedimento do processo de acompanhamento.  

Como pode ser observado na tabela 2, dos 118 pacientes que 

retornaram ao serviço, 95 (80,5%) citaram pelo menos um procedimento de 

acompanhamento audiológico; treze (11,1%) retornaram motivados por razões 

imediatas, como dano, perda ou furto do AASI, categoria que denominamos 

“urgência”; seis (5,1%) buscaram audiometria para laudo e ORL; três (2,5%) 

buscavam somente consulta ORL e um (0,8%), orientação para vaga em 

terapia. Mais de 90% tinha motivos diretamente relacionados ao âmbito do 

acompanhamento.  

Diante disso, os sujeitos não foram subdivididos para efeitos de 

análise, e a discussão quanto à periodicidade e adesão ao acompanhamento 

foi feita a partir de suas características demográficas e audiológicas. 
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Quadro 1 - Motivos de retorno conforme relatado pelas famílias (n= 118)  

ORGANIZAÇÃO DOS MOTIVOS N MOTIVOS RELATADOS TOTAL 

Motivo inclui pelo menos 1 
procedimento de 
acompanhamento 

95 

Molde 32 

Molde+ laudo 23 

Molde+ laudo +terapia 1 

Molde +Laudo+ter+escola 1 

Molde+ Acompanhamento 1 

Molde + qualidade sonora 2 

Molde +terapia 1 

Molde+ terapia + escola 1 

Acompanhamento 24 

Acompanhamento + Terapia 1 

Qualidade sonora 8 

URGÊNCIA: AASI danificado; 
roubo/perda AASI 13 

AASI danificado 4 

Molde + AASI danificado 2 

Perda do AASI ou roubo 7 

Audiometria para Laudo + Laudo 
e ORL 6 

Laudo 5 

Laudo + ORL 1 

ORL 3 ORL 3 

Somente Contrareferência 
(Escola ou terapia) 1 

Terapia 1 

Escola 0 

TOTAL 118  118 
 

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E AUDIOLÓGICA DOS 

SUJEITOS QUE REALIZARAM ACOMPANHAMENTO NO PERÍODO 

ESTUDADO 

 

6.2.1 População do estudo 

 

De 2004 a 2010, 865 pacientes realizaram o processo de 

diagnóstico audiológico e 518 apresentaram deficiência auditiva, passando pelo 

processo de seleção e adaptação de AASI no CeAC e devendo então realizar 

acompanhamentos periódicos no serviço.  
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No período estudado, de abril a novembro de 2011, 118 pacientes 

compareceram espontaneamente ao serviço para acompanhamento, 

constituindo então a amostra analisada. Consideramos que, embora não 

represente uma amostra do fluxo de retornos dos 518 sujeitos acompanhados 

no serviço, uma análise dessa população contribui para compreendermos 

como as famílias têm interpretado a necessidade de retornos periódicos.  

 
6.2.2 Gênero 
 

Dos 518 sujeitos que poderiam solicitar retorno no período estudado 

e que receberam a concessão dos AASI no CeAC, de 2004 a 2010,  239 

(46,1%) eram do gênero feminino e 280 (53,9%) do masculino. Das 118 

crianças que realizaram acompanhamento no periodo estudado, 60 (50,8%) 
eram do gênero feminino e 58 (49,2%) do masculino. Na tabela 1 pode ser 

visualizada a distribuição da população do estudo em relação ao gênero. 

 

Tabela 1 - Distribuições de frequências e porcentagens da população do 

estudo em relação ao gênero (N= 118). 

Gênero N % 

Feminino 60 50,8 

Masculino 58 49,2 

Total 118 100 

 

Não foi realizada análise estatística da distribuição por gênero, pois 

entendemos que o fato de os pacientes não terem retornado no período 

estudado não significa que não vinham realizando acompanhamentos 

periódicos.  

 

6.2.3 Região de moradia 

 

Dos 118 sujeitos, 51 (43,2%) residiam na região Sul, 22 (18,6%) na 

região Norte, 20 (16,9%) na região Metropolitana, 15 (12,7%) na região Oeste e 
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10 (8,5%) na região Leste. Na tabela 2 pode ser visualizada a distribuição da 

população do estudo por região de moradia. 

 

Tabela 2 - Distribuições de frequências e porcentagens da população do 

estudo por região de moradia (N= 118). 

Região N % 

Zona sul 51 43,2 

Zona norte 22 18,6 

Zona metropolitana 20 16,9 

Zona oeste 15 12,7 

Zona leste 10 8,5 

Total 118 100 

 

Na tabela acima, podemos observar que os pacientes 

acompanhados no CeAC residem em diversas regiões do Município de São 

Paulo, com predominância nas regiões de referência do CeAC, Sul e Norte, 

bem como da região Metropolitana.  

Até 2009, muitos pacientes eram agendados por procura 

espontânea do serviço, tendência que foi revertida com o fortalecimento do 

sistema de referência e contrarreferência e de vagas reguladas pela Secretaria 

de Saúde do Município de São Paulo. Certamente, essa tendência deverá estar 

refletida na região de moradia a médio e longo prazo na demanda para 

acompanhamento. 

Na descrição da população atendida no serviço de 2004 a 2009, 

Silva (2010) identificou uma distribuição semelhante à deste estudo, com 

resultados que também apontaram predominância das regiões Sul e Norte. 

Referência é a estratégia de encaminhar usuários para serviços de 

maior complexidade, previamente acordados, visando complementar a 

resolubilidade da unidade de saúde, ou seja, um suporte ou uma ação que não 

está disponível na unidade (SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA, 2007).  
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O fortalecimento da rede de referência e contrarreferência ainda não 

está refletido na população que retornou ao CeAC no período estudado. Vale 

ressaltar que a construção da rede de Saúde Auditiva é uma parceria com a 

Secretaria Municipal de São Paulo e se caracteriza como um processo longo e 

contínuo que vem sendo construído conjuntamente, de acordo com as 

demandas. 

Para Barata et al. (2004), é necessário impulsionar os princípios 

organizacionais do SUS menos desenvolvidos até o momento, quais sejam: a 

regionalização e a hierarquização. A ampliação de acesso da população das 

diferentes regiões somente será possível se os serviços e as ações de saúde 

auditiva estiverem integrados em uma verdadeira rede de saúde, tendo em 

conta, principalmente, a estrutura municipal. 

De acordo com Manzoni e Almeida (2010), o processo de referência 

e contrarreferência e a qualidade dos encaminhamentos tendem a se 

estabelecer e se organizar de maneira mais efetiva. 

 

6.2.4 Idade no diagnóstico, idade em que iniciou o uso do AASI, idade 

auditiva e idade cronológica no dia do acompanhamento 

 

As variáveis: idade no diagnóstico, idade em que iniciou o uso do 

AASI e idade auditiva têm sido relacionadas na literatura como determinantes 

para um melhor desempenho de linguagem a longo prazo (SININGER et al., 

2010). E por isso, somadas à idade no dia do acompanhamento, foram aqui 

investigadas como determinantes na adesão ao processo. A tabela 3 e a figura 

1 mostram as distribuições da análise descritiva para essas variáveis. 
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Tabela 3 - Distribuições da análise descritiva para as idades no diagnóstico, 

idade cronológica no dia do acompanhamento, idade em que iniciou o uso do 

AASI e idade auditiva (N= 118). 

Variável N Média Desvio 
padrão 

Mí-
nimo Média Máxi-

mo 

Idade no diagnóstico 118 1,75 0,89 0,1 1,89 3,1 

Idade cronológica no dia do 
acompanhamento 118 5,17 1,75 1,4 5,21 8,9 

Idade de início do AASI 118 1,93 0,89 0,1 2,07 3,3 

Idade auditiva 118 3,28 1,80 0,3 3,14 7,6 
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Figura 1 - Box-plots para idade no diagnóstico, idade cronológica no dia do acompanhamento, 

idade em que iniciou o uso do AASI e idade auditiva 
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Tendo como referência o estudo de Silva (2010), a distribuição das 

crianças que procuraram o serviço no período aqui estudado parece 

corresponder à das que foram nele diagnosticadas.  

Não foi realizada análise estatística da distribuição por idade no 

diagnóstico, idade em que iniciou o uso do AASI, idade auditiva e idade no dia 

do acompanhamento, pois entendemos que o fato de as crianças não terem 

retornado no período estudado não significa que não estivessem realizando 

acompanhamentos periódicos.  

 

6.2.5 Grau de perda 
 

Das crianças que receberam concessão dos AASI no CeAC (518 

sujeitos) de 2004 a 2010, 204 (40%) apresentaram perda de grau profundo. Em 

comparação, das 118 crianças deste estudo que realizaram acompanhamento 

no período em foco, 72 (61%) apresentavam perda profunda; 22 (18,6%), 

perda severa; 19 (16,1%), perda moderada; 2 (1,7%), perda leve e 3 (2,5%) 

apresentavam perda unilateral. 

Na tabela 4 pode ser visualizada a distribuição da população do 

estudo em relação ao grau da perda.  

 

Tabela 4 - Distribuições de frequências e porcentagens da população do 

estudo por grau de perda (N= 118). 

Grau da perda N % 

Normal* 3 2,5 

Leve 2 1,7 

Moderada 19 16,1 

Severa 22 18,6 

Profunda 72 61 

Total 118 100 
*Indivíduos com perda auditiva unilateral 
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Na tabela acima podemos observar que, na população do estudo, há 

maioria de perda profunda, como também referido por Silva (2010) em relação 

ao serviço. 
 
6.2.6 Uso diário do AASI 

 

Das 118 crianças que realizaram acompanhamento no período 

estudado, 7 (5,9%) não usavam o AASI; 16 (13,6%) usavam durante meio 

período e 95 (80,5%), em tempo integral. Na tabela 5 pode ser visualizada a 

distribuição da população do estudo em relação ao uso diário do AASI. 

 

Tabela 5 - Distribuições de frequências e porcentagens da população do 

estudo por uso diário do AASI (N= 118). 

Uso diário do AASI N % 

Não usa 7 5,9 

Usa meio período 16 13,6 

Usa tempo integral 95 80,5 

Total 118 100 

 

Na tabela acima observamos que a população que solicitou 

acompanhamento no serviço usava o AASI em tempo integral (95, 80,5%). A 

adesão ao acompanhamento parece estar relacionada à adesão ao uso 

consistente de AASI. Miguel (2010) já apontava, em seu estudo, a consistência 

do uso do AASI como um dos fatores relacionados à adesão das famílias ao 

processo de intervenção. 

Roslyng-Jensen (2001) destacam que é função dos profissionais 

assegurar aos pais que a adaptação e a utilização diária do AASI permitem à 

criança vivenciar experiências auditivas em todas as horas do dia. Neste 

estudo, a adesão ao uso encontrada na população que retornou para 

acompanhamento parece demonstrar que o processo de orientação quanto a 

esse aspecto tem sido realizado com sucesso. 
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Com o objetivo de identificar quais fatores afetavam a consistência 

do uso do AASI, Moeller et al. (2009) realizaram entrevistas com mães e 

observaram que, nesse aspecto, há uma variação em relação à idade das 

crianças.  

Importante destacar que, em muitos programas desenvolvidos no 

país, o envolvimento e a conscientização da família são considerados 

insatisfatórios no processo de reabilitação auditiva. Porém, poucos estudos 

relatam experiências no que diz respeito à adesão (ou não adesão) ao uso do 

AASI e suas consequências (FREITAS e COSTA, 2007).  

Visto que não conhecemos a adesão ao uso do AASI da população 

que não retornou no período estudado, esta é uma questão que deve ser 

discutida em outras pesquisas, pois se trata de um fator determinante no 

prognóstico de desenvolvimento de habilidades auditivas e de linguagem. 

 
6.2.7 Local de terapia 
 

Das 118 crianças que realizaram acompanhamento no periodo 

estudado, 85 (72%) frequentavam terapia e 33 (28%) não frequentavam. Das 

85 que frequentavam, 48 (56,5%) o faziam em UBS, 21 (24,7%) em ONGs, 11 

(12,9%) em clínicas particulares e 5 (5,9%) em convênios particulares. Na 

tabela 6 pode ser visualizada a distribuição da população do estudo em relação 

ao local de terapia. 

 

Tabela 6 - Distribuições de frequências e porcentagens da população do 

estudo por local de terapia (N= 85). 

Local da terapia N % 

UBS 48 56,5 

ONGs 21 24,7 

Particular 11 12,9 

Convênio 5 5,9 

Total 85 100 
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Portanto, da população que solicitou acompanhamento no serviço, 

mais da metade fazia terapia em UBS (48, 56,5%), o que parece sugerir um 

fortalecimento do sistema de contrarreferência da região na qual o serviço está 

incluído. 

De acordo com Manzoni e Almeida (2010), o processo de referência 

e contrarreferência e a qualidade dos encaminhamentos tendem a se 

estabelecer e se organizar de maneira mais efetiva, tendência que parece estar 

refletida nas características da população atendida no período estudado. 

 
 

6.3 FATORES QUE PODEM INFLUIR NO NÚMERO DE 

ACOMPANHAMENTOS  

 

6.3.1 Acompanhamentos realizados e porcentagem de acompanhamen-
tos previstos 
 

Observamos que a mediana de acompanhamentos/ano foi menor 

que um, e a média de acompanhamentos por ano foi igual a um. A mediana da 

porcentagem de acompanhamentos realizados foi de 24%, ou seja, 50% das 

crianças retornaram menos que 24% das vezes recomendadas. Na tabela 7 

são apresentados valores da análise descritiva para acompanhamentos/ano e 

porcentagem de acompanhamentos. 

 
Tabela 7 - Valores da análise descritiva para os acompanhamentos/ano e 

porcentagem de acompanhamentos 

Variável N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Acompanhamento/ano 118 1,0 0,6 0,2 0,8 2,9 

% Acompanhamentos 118 30,9 22,6 5,6 24,0 100,0 
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Crianças com número de acompanhamentos por ano igual ou maior 

que 2,4 foram consideradas discrepantes em relação às demais. Quando é 

considerada a porcentagem de acompanhamentos, crianças que retornaram 

cerca de 80% ou mais das vezes recomendadas foram consideradas 

discrepantes. As distribuições dos acompanhamentos/ano e a porcentagem de 

acompanhamentos podem ser visualizadas, de forma aproximada, na figura 2. 
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Figura 2 - Box-plots de acompanhamentos/ano e porcentagem de acompanhamentos 

 

O comportamento conjunto dessas variáveis pode ser visualizado na 

figura 3, na qual é observada forte associação entre as duas variáveis. O valor 

observado do coeficiente de correlação de Spearman entre elas é 0,99, ou 

seja, há forte correlação linear entre as duas variáveis. Portanto, as duas 

variáveis são equivalentes, do ponto de vista estatístico, para a avaliação dos 

acompanhamentos. 
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Figura 3 - Diagrama de dispersão de Acompanhamentos/ano e % de Acompanhamentos 

 

Como vimos anteriormente, o Ac dos pacientes adaptados é 

considerado como a estratégia mais eficaz, podendo ocorrer de duas formas: 

realizado pelos Serviços de Atenção à Saúde Auditiva e o denominado 

monitoramento, realizado pela Fonoaudiologia Descentralizada (DAYRELL e 

JANUÁRIO, 2010). 

Os resultados encontrados neste estudo sugerem que ainda é 

necessária uma conscientização da população a respeito da necessidade de 

acompanhamento audiológico periódico visando garantir a qualidade e 

adequação da amplificação e engajamento em programas de intervenção. 

Segundo a portaria nº 587, de 7 de outubro de 2004, o 

acompanhamento é um seguimento dos pacientes usuários de AASI, para 

monitoramento da perda auditiva e da efetividade do uso do dispositivo de 

amplificação. Dessa forma, cada serviço seria responsável por realizar o Ac em 

todos os pacientes para os quais concederam o AASI. 

 



Resultados e Discussão  60 
 

 
 

6.3.2 Relação entre acompanhamentos por ano e idade na data de sua 

realização, idade de início de uso do AASI e idade auditiva. 

 

O comportamento conjunto de acompanhamentos/ano e idade na 

data de sua realização, idade de início de uso do AASI e idade auditiva pode 

ser visualizado na figura 4.  

No diagrama de dispersão de acompanhamentos/ano e idade de 

início de uso do AASI não são observadas tendências nas nuvens de pontos, 

indicando ausência de associação entre essas duas variáveis. No diagrama de 

número de acompanhamentos e idade na data de sua realização, é observada 

uma tendência negativa, ou seja, o número de acompanhamentos/ano tende a 

diminuir com o aumento da idade na data de sua realização. No diagrama dos 

acompanhamentos/ano e a idade auditiva, nota-se também uma tendência 

decrescente. Isto significa que o número de acompanhamentos/ano tende a 

decrescer com o aumento da idade auditiva. Os valores do coeficiente de 

correlação de Spearman apresentados na tabela 8 confirmam esses 

resultados. 
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Figura 4 - Diagramas de dispersão de acompanhamentos/ano e idade na data de sua 

realização, idade do AASI e idade auditiva 
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Tabela 8 - Coeficientes de correlação de Spearman (r) da variável 

acompanhamentos/ano e a idade na data de sua realização, idade do AASI e 

idade auditiva 

Variável R P 

Idade na data acompanhamento -0,25 0,007 

Idade do AASI 0,13 0,170 

Idade auditiva -0,30 0,001 

 

Como destacado anteriormente, a portaria nº 793, de 24 de abril de 

2012, recomenda que pacientes com idades entre 3 anos e 14 anos e 11 

meses devem realizar os procedimentos incluídos no Ac semestralmente. São 

eles: consulta ORL; avaliação audiológica; ganho funcional ou de inserção com 

o AASI; testes de percepção de fala; verificação do AASI e moldes; aferição do 

benefício e satisfação; aconselhamento e orientações sobre estratégias de 

comunicação e reposição de molde auricular. Esses são procedimentos 

previstos e necessários para adequação do sistema de amplificação e 

acompanhamento do desenvolvimento de habilidades auditivas e de 

linguagem.  

Os resultados apontam para uma diminuição na adesão ao 

acompanhamento conforme a idade auditiva e idade cronológica, o que sugere 

a necessidade de maior ênfase nesses aspectos desde o processo de 

adaptação do AASI e nos retornos periódicos. 

De fato, entre 2002 e 2005, a produção ambulatorial no Brasil 

registrou uma redução no número de atendimentos em relação ao 

acompanhamento audiológico e à intervenção fonoaudiológica, o que é 

preocupante (TEIXEIRA, 2007). 

Em um processo de intervenção por meio do acompanhamento e 

reavaliações periódicas, devem ser consideradas necessidades individuais de 

cada paciente, pois somente o usuário de AASI ou seu familiar saberá informar 

quais são as dificuldades encontradas com o uso sistemático da amplificação 

durante o processo de reabilitação (FREITAS, COSTA, 2007; MORETTIN, 

2008). 
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Estudos de busca ativa daqueles que não comparecem ao serviço 

poderiam contribuir para uma melhor compreensão das razões que levam à 

não adesão ao acompanhamento. Segundo Morettin et al. (2008), é importante 

que programas de atendimento aos deficientes auditivos tracem um perfil dos 

usuários que não retornam ao serviço para o acompanhamento. Desta forma, 

será possível criar estratégias que ajudem a maximizar a adesão ao tratamento 

completo. Os autores afirmam que a orientação dada à família é fundamental 

para o adequado uso e manuseio do AASI. Neste sentido, desenvolver 

estratégias de comunicação é fundamental para a continuidade do processo de 

reabilitação no ambiente domiciliar. 

Como afirma Silveira e Ribeiro (2005), facilitar a adesão ao 

tratamento não é tarefa simples. São desafios que sofrem oscilações, 

demandando atenção contínua, uma vez que se trata de um processo no qual 

os sujeitos estão em contato com fatores que interferem diretamente na 

continuidade ou descontinuidade do tratamento. 

 

6.3.3 Relação entre acompanhamentos e região de moradia, grau de 

perda, escola e terapia 
 

Nas tabelas 9 a 12 são encontrados valores de estatísticas 

descritivas para acompanhamentos/ano em cada região de moradia, grau de 

perda, escola e terapia, respectivamente. Os valores individuais dos 

acompanhamentos/ano em cada categoria dessas variáveis estão 

representados nas figuras 5 a 9. 

Observando os resultados na tabela 9 e figura 5, é possível concluir 

que os maiores valores do número de acompanhamentos/ano ocorreram na 

zona sul, e que as medianas dessa variável são próximas nas cinco regiões. 
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Tabela 9 - Valores observados de estatísticas descritivas para a 

acompanhamentos/ano em cada região de moradia 

Região de moradia N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Zona sul 51 1,1 0,7 0,3 0,8 2,9 

Zona norte 22 1,0 0,5 0,2 0,9 2,0 

Zona metropolitana 20 0,9 0,5 0,4 0,8 1,9 

Zona oeste 15 1,1 0,6 0,2 1,0 2,3 

Zona leste 10 0,7 0,3 0,2 0,7 1,1 

Total 118 1,0 0,6 0,2 0,8 2,9 
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Figura 5 - Gráfico de pontos de acompanhamentos/ano em cada região de moradia 

 

Não houve diferença significativa entre as distribuições de 

acompanhamentos/ano nas regiões de moradia (p=0,664) 

Na tabela 10 e figura 6 é possível constatar que a menor mediana de 

acompanhamentos/ano ocorreu na categoria grau de perda leve, enquanto que 

a maior mediana ocorreu no grupo normal. Porém, há poucos indivíduos 

nessas duas categorias. 
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Tabela 10 - Valores observados de estatísticas descritivas para a 

acompanhamentos/ano em cada grau de perda 

Grau de perda N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Profunda 72 1,0 0,6 0,2 0,8 2,9 

Severa 22 1,1 0,7 0,2 0,8 2,5 

Moderada 19 1,0 0,5 0,3 0,8 2,0 

Leve 2 0,5 0,0 0,5 0,5 0,6 

Normal 3 1,2 1,0 0,2 1,1 2,3 

Total 118 1,0 0,6 0,2 0,8 2,9 
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Figura 6 - Gráfico de pontos de acompanhamentos/ano em cada grau de perda 

 

Não houve diferença significativa entre as distribuições de 

acompanhamentos/ano nos graus de perda (p=0,720) 
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A tabela 11 mostra que a menor mediana de acompanhamentos/ano 

ocorreu na escola especial; porém, há apenas quatro crianças nesse grupo. 

 
Tabela 11 - Valores observados de estatísticas descritivas para a 

acompanhamentos/ano em cada categoria de escola 

Escola N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Libras 49 0,9 0,5 0,3 0,8 2,8 

Regular 40 1,0 0,6 0,2 0,8 2,5 

Não estuda 25 1,1 0,8 0,4 0,9 2,9 

Especial 4 0,7 0,5 0,2 0,6 1,3 

Total 118 1,0 0,6 0,2 0,8 2,9 
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Figura 7 - Gráfico de pontos de acompanhamentos/ano em cada categoria de escola 

 

Não houve diferença significativa entre as distribuições de 

acompanhamentos/ano nos tipos de escola (p=0,508). 
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Os resultados na tabela 12 e o gráfico na figura 8 sugerem 

comportamentos semelhantes dos acompanhamentos/ano nos dois grupos 

definidos pela terapia. 

 

Tabela 12 - Valores observados de estatísticas descritivas para a 

acompanhamentos/ano em cada categoria de terapia 

Terapia N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Não 33 0,95 0,51 0,19 0,79 2,27 

Sim 85 1,00 0,65 0,16 0,83 2,92 

Total 118 0,99 0,61 0,16 0,82 2,92 
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Figura 8 - Gráfico de pontos de acompanhamentos/ano em cada categoria de terapia 

 

Não houve diferença significativa entre as distribuições de 

acompanhamentos/ano nos grupos definidos pela terapia (p=0,855). 

O estudo demonstrou que o fato de o paciente estar em terapia não 

significa que ele volte para os acompanhamentos periódicos. 
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No que diz respeito à audiologia, por muitos anos, a concessão de 

AASI foi realizada em postos de saúde regionais, sendo a indicação feita, 

frequentemente, por assistentes sociais. Dessa forma, não há histórico do 

acompanhamento do paciente no processo de adaptação ao dispositivo 

(SILMAN et al., 2004).  

Para Ribeiro (2008), existe a necessidade de avaliar 

sistematicamente a audição e linguagem das crianças e também o 

envolvimento das famílias, nos acompanhamentos audiológicos periódicos.  

Pierin et al. (2004) defendem que a relação entre profissionais da 

saúde deve ser a base para o sucesso do tratamento, facilitando a adesão.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 CONCLUSÕES  
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Este estudo procurou identificar características da população que 

retornou espontaneamente a um Serviço de Saúde Auditiva, o CeAC, para 

acompanhamento em determinado período de coleta. 

 

 Na identificação dos motivos de retorno para o CeAC, mais de 90% o fez 

para realizar procedimentos de acompanhamento; 

 Não foi realizada análise estatística da distribuição por idade no 

diagnóstico, idade em que iniciou o uso do AASI, idade auditiva e no dia 

do acompanhamento, pois entendemos que o fato de os pacientes não 

terem retornado no período estudado não significa que não estivessem 

realizando acompanhamentos periódicos. Considerando o universo de 

crianças diagnosticadas no serviço, descrito por Silva (2010), a 

distribuição daquelas que procuraram o serviço no período estudado 

parece refletir a mesma distribuição das que foram diagnosticadas no 

serviço; 

 Quanto à região de moradia, os pacientes acompanhados no CeAC 

residem em  diversas regiões do Município de São Paulo, predominando 

as regiões Sul e Norte, de referência do Serviço;  

 Das 118 crianças que realizaram acompanhamento no periodo estudado, 

72 (61%) apresentavam perda profunda; 22 (18,6%), perda severa; 19 

(16,1%), perda moderada; 2 (1,7%), perda leve e 3 (2,5%) apresentavam 

perda unilateral. Houve, portanto, uma maioria de perdas profundas, 

mesma distribuição que ocorre no CeAC; 

 A maioria da população que solicitou acompanhamento no serviço, 95 

pacientes (80,5%), usava o AASI em tempo integral. A adesão ao 

acompanhamento parece estar relacionada à adesão ao uso consistente 

do AASI, sugerindo que o processo de orientação neste aspecto tem sido 

realizado com sucesso. 

 Das 118 crianças que realizaram acompanhamento no periodo estudado, 

85 (72%) estavam em terapia e 33 (28%) não a frequentavam. Dos 85 

que estavam em terapia, 48 (56,5%) a realizavam em UBS; 21 (24,7%), 
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em ONGs; 11 (12,9%), em clínicas particulares e 5 (5,9%), em convênios 

particulares. O fato de mais da metade dos sujeitos realizar terapia em 

UBS parece sugerir um fortalecimento do sistema de contrarreferência da 

região na qual o serviço está incluído. 

 Os resultados ainda apontam para uma diminuição na adesão ao 

acompanhamento conforme a idade auditiva e a idade cronológica, o que 

sugere a necessidade de maior ênfase nestes aspectos desde o processo 

de adaptação do AASI e nos retornos periódicos, para manter a 

assiduidade nos comparecimentos. 

 Não houve diferença significativa entre as distribuições de 

acompanhamentos/ano e regiões de moradia, grau de perda, tipos de 

escola nem e nem no que se refere ao fato de o paciente estar ou não 

fazendo terapia. 

 A dificuldade encontrada em identificar tendências quanto aos fatores 

relacionados à adesão ao acompanhamento pode significar que as 

evidências poderiam ser encontradas em estudos da população que não 

comparece regularmente ao serviço, através de busca ativa. 
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Anexo 1. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
  
Nome do participante: __________________________________________________________  

Data: _____/_____/_____  Nome do responsável:___________________________________  

 

Pesquisadora: Edlayne Faustino Borges.  

Centro Audição na Criança - Rua Estado de Israel, 860 - Vila Mariana.  

Orientadora: Profa. Dra. Beatriz Cavalcanti de Albuquerque Caiuby Novaes. 

  
ESCALRECIMENTOS SOBRE O ESTUDO A SER REALIZADO: 
 
1. Título: ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS EM UM SERVIÇO DE SAÚDE AUDITIVA: 

ANALISE DE MOTIVOS E CONDUTAS EM RETORNOS ESPONTÂNEOS. 

 

 2. Objetivo: Identificar os motivos pelos quais crianças usuárias de AASI retornam  ao serviço 

de saúde auditiva, assim como as condutas realizadas.  

  

3. Procedimentos: O responsável irá responder um formulário com perguntas sobre o uso do 

aparelho e desenvolvimento da criança, conforme rotina do serviço de acompanhamento. 

  

4. Riscos e desconfortos: Não existem riscos médicos e morais, nem desconfortos 

associados ao desenvolvimento desta pesquisa.  

 

5. Benefícios: Não existem benefícios financeiros em participar do estudo. Os resultados 

desse estudo podem ajudar os profissionais da área a refletirem sobre a importância dos 

procedimentos, rotinas e método clínico utilizado no atendimento fonoaudiológico de crianças 

pequenas deficientes auditivas. 

 

6. Direito dos participantes: O responsável que permitir o uso dos dados referentes ao seu 

filho tem plena consciência de que pode retirar a qualquer momento o meu filho deste estudo. 

  

7. Confidencialidade: O pesquisador garante que todos os dados obtidos durante a pesquisa 

serão utilizados apenas pela pesquisadora e orientadora. O responsável compreende que os 

resultados deste estudo poderão ser publicados em revistas científicas ou apresentados em 

congressos, mas que sua identidade não será revelada em hipótese nenhuma. 

  

8. Dúvidas: Se tiver dúvidas, o responsável poderá telefonar para Edlayne Faustino Borges, a 

qualquer momento que precisar. 
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DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL: 
 
Eu, _________________________________________________consinto a participação de 

meu filho nesta pesquisa. Compreendo sobre o que, como e por que este estudo está sendo 

realizado.  

Receberei uma cópia deste formulário de consentimento.  

 

 

São Paulo,  ____ de _______________  de 2011.  

 

 

Assinatura do responsável: _________________________________ 

 

 

Assinatura da pesquisadora: ________________________________ 
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ANEXO 3. Ficha para Acompanhamentos de crianças 
 
 

                                                                                                     
SISTEMA 

Nome Completo:  
DN: ____/____/____ 
Idade:__________ 

Ligação recebida em: 
____/____/____   
Secretário(a):______________ 
Tentativas:______________ 

Agendado para: 
____/____/_____ 

Horário: 
______________ 

No. prontuário: IESP           � 

DERDIC      � 

CeAC          �   

Motivo da solicitação de retorno(entrevista): 
 

 
Ultimo retorno na Instituição:  ____/_____/_____ 

      

Tel. para contato: _____________ 

PRONTUÁRIO 

Serviço ORL e Audiologia: 
 

Data da Audiometria: 
______/_______/_______ 

AASI: 
 

Data inicio AASI 
(molde): 
______/_______/_______ 

Já fez acompanhamento?  
SIM:______________ Quantos: _________   NÃO:___________ 

Data da última  APAC: 
______/_______/_______ 

Serviço Social: Data último retorno: 
______/_______/_______ 

 
PROVÁVEL  
PROCEDIMENTO: 

 

MOLDE 

 

AUDIO 

 

AJUSTE 

AASI 

 

SERV 

SOCIAL 

 

OUTROS:___________________ 

CARACTERÍSTICAS AUDIOLÓGICAS E AASI/IC 

Limiares auditivos: 
OD   500Hz_____     1 kHz_____     2 kHz______     4 kHz______  dB 

OE    500Hz_____     1 kHz_____     2 kHz______     4 kHz______  dB 

Tipo de perda 
auditiva: 

 

OD   Normal(   )   Condutiva(    )    Neurossensorial(     )    Mista(     ) 

OE   Normal(   )   Condutiva(    )    Neurossensorial(     )    Mista(     ) 

Acompanhamento de Crianças 
(ATÉ 7 ANOS) 
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Modelo do AASI: ___________________Marca do AASI:_______________Categoria:_____ 

Adaptação: (    ) monoaural   (     ) 
binaural (   ) retro   (   ) ITC / CIC   (   ) adaptação aberta 

É usuário de IC? (   ) não   (   ) sim  - (   ) OD   (   ) OE   (   ) bilateral 

 
CONSULTA 

 
Data:____/____/______    

 
Profissional: __________________________ 

Motivo do retorno ao serviço: 
(     ) Paciente sem queixa, acompanhamento de rotina   

(     ) Relacionado ao ORL (alergia, otalgia, otorréia, prurido, etc) 

(     ) Problemas relacionados ao molde auricular  

(     ) Dificuldade no manuseio, caixa e/ou limpeza 

(     ) Qualidade sonora (som forte, fraco, agudo, microfonia, sensação de oclusão, etc)  

(     ) AASI danificado ou mudo  

(     ) Precisa de exames para SPTrans ou similar - laudo 

(     ) Procura Terapia 

(     ) Procura Escola 

(     ) Outro – Qual? ___________________________________________________________ 

 

Quantas horas por dia usa o AASI?  
(     ) Não Usa 

(     ) Menos de 1 hora 

(     ) Entre 2 e 4 horas       

(     ) Entre 4 e 6 horas    

(     ) 8 horas ou mais      

 

 

 
Já fez revisão do AASI? Sim:_____ Não ______     Data:  ____/____/____  Não lembra (    )         

PROCEDIMENTOS REALIZADOS: 
(     ) Inspeção geral AASI e Molde 

(     ) Verificação do AASI e ganho funcional 
(     ) Reposição ou ajuste no molde  - OD___ OE___ 

(      ) Reposição de AASI 

(     ) Avaliação audiológica 

(     ) Novo ajuste do AASI -  OD___ OE___ 

(     ) Orientação quanto ao uso do AASI (manuseio, limpeza, etc) 

(     ) Outra – Qual? ____________________________________________________________ 
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ENCAMINHAMENTO INTERNO 

(     ) Retorno para entrega de Molde           Data:___/___/___ Profissional:__________ 

(     ) Avaliação Audiológica                          Data:___/___/___ Profissional:__________ 

(      ) Reavaliação                                         Data:___/___/___ Profissional:__________ 

(     ) Ajuste do AASI                                     Data:___/___/___ Profissional:__________ 

(     ) Reposição                                            Data:___/___/___ Profissional:__________ 

(     ) Serviço Social                                      Data:___/___/___ Profissional:__________ 

(     ) Psicologia                                             Data:___/___/___ Profissional:__________ 

(     ) Neurologista                                         Data:___/___/___ Profissional:__________ 

(     ) Retorno ORL                                        Data:___/___/___ Profissional:__________ 

(     ) Outros                                                  Data:___/___/___ Profissional:__________ 

ENCAMINHAMENTO EXTERNO 

(     ) ASSISTÊNCIA TÉCNICA     Empresa:______________________            

(     ) TERAPIA                              LOCAL:_______________   CONTATO:_________________ 

(     ) ESCOLA                               LOCAL:_______________   CONTATO:_________________ 

(     ) IMPLANTE COCLEAR         LOCAL:_______________   CONTATO:_________________ 

(     ) OUTROS:________________________________________________________________ 

 

Faz terapia?_____ Local: ______________________ Quantas vezes:_______ 

Estuda em escola regular? _____________ Escola especial/LIBRAS? _______ 


