
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às 13 horas e 30 minutos, no 27° 

Encontro Internacional de Audiologia na cidade de Bauru, Universidade Sagrado Coração – 

Teatro Bloco Central, deu-se a Mesa Redonda 13 e Fórum 5: Audição na Criança. Sob 

coordenação da Professora Doutora Dóris Ruth Lewis, que no primeiro momento,  apresentou 

os temas a serem abordados e  passando a apresentar a  palestrante Professora Doutora Maria 

Raquel Basilio Speri, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que passou a apresentar 

o relato do início da triagem auditiva neonatal na cidade de Natal no ano de 2010 e, 

posteriormente, passando os dados da TANU no ano de 2011 até o presente ano. Relatou os 

desafios e conquistas ocorridas desde seu início até o presente dia, bem como o fluxograma do 

serviço da TANU e metas futuras a serem atingidas. Finalizada a palestra da Dra Maria Raquel 

Basilio Speri, Dra Dóris Ruth Lewis apresentou os princípios para realização da triagem auditiva 

neonatal. Falando sobre a prevalência suficiente para se justificar a triagem; os procedimentos 

que tenham alta sensibilidade e alta especificidade; tratamento e intervenção disponível; 

aceitação da comunidade e custo versos efetividade. Após começou a explicar as políticas de 

identificação, onde citou: as perdas auditivas sensórios-neurais; grau de perda auditiva (maior 

que 35 dB); neuropatias; perdas auditivas bilaterais e unilaterais; perdas auditivas condutivas; 

com e sem indicadores de risco. Após referiu os protocolos de diagnóstico: EOA Transiente; 

EOA Produto de Distorção; PEATE – A. Após Dra Dóris R. Lewis falou sobre os dados da 

pesquisa em andamento da sua mestranda Andréia Stadulni e posteriormente  colocou 

questões  que estão em aberto e no aguarde: Portaria do Ministério de Saúde; 

implementação; abordagem hospitalar; abordagem ambulatorial; qualificação para TANU; 

qualificação para diagnóstico; qualificação para intervenção (AASI x IC) e custos versos 

efetividade. 

Aberto o Fórum para debates com a presença das Doutoras: Monica Chapchap, Elaine Soares, 

Maria Raquel Basilio Speri, Marisa Frasson, Flavia Ribeiro, onde várias pessoas presente na 

palestra relataram suas experiências e anseios relacionados a TANU de suas cidades e onde 3 

tópicos foram sugeridos para finalizar o Fórum: sugerir protocolos para monitoramentos; 

audiometrias/ emissões/timpanometria em escolares?; estudar Orelha média em escolar. 

Sem mais o Fórum deu-se por encerrado. 


