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PARECER CREMEB 04/2003 

(Aprovado em Sessão Plenária de 07/02/2003) 

 

Expediente Consulta nº 83.648/01 

 

Assunto:    Necessidade de realização e implantação de Triagem Auditiva Neonatal     

Universal 

Relator de Vistas: Cons. Silvio Porto de Oliveira 

 

 EMENTA: Assim como o teste do pezinho, o teste da             

Triagem Auditiva Neonatal Universal (teste do 

ouvidinho) é um método preventivo             

estabelecido na prática médica, sendo a sua      

indicação recomendável para detecção de      

deficiência auditiva em recém nascidos. 

 

PARECER 

 

A consulente solicita um parecer com precisão, claro e positivo com validade oficial do     

CREMEB sobre o assunto pautado na consulta. 

 

Considerando que o CFM e os CRMs são órgãos supervisores da ética profissional e ao          

mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e              

trabalhar, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho técnico e ético da  

Medicina, conforme determina o artigo 2º da Lei 3268, de 30 de setembro de 1957, bem           

como competem a estes, estabelecerem interpretações que envolvam o relacionamento do      

médico com entidades intermediadoras do seu trabalho, iremos responder pontualmente as   

questões técnicas e éticas envolvidas na consulta. 

 

Sobre a necessidade de realizar o exame, ou seja, se deve ser feito, o tema é pacífico. 

O atendimento ao RN é preferencialmente do médico neonatologista, que deverá estar  

tecnicamente habilitado para a prática dos atos médicos necessários a um bom atendimento,      

visto que poderá a vir ser responsabilizado em caso de imperícia, imprudência e              

negligência, ou mesmo deixar de utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico e        

tratamento ao seu alcance, ou ainda o dever de usar o melhor do progresso científico em     

benefício do paciente (art. 5º ,8º , 29 e 57 do CEM). Ressalve-se que a neonatologia é uma          

área de atuação do pediatra, que também deve estar igualmente habilitado tecnicamente              

para o atendimento. 

 

Sobre a necessidade de implantação de um programa de medicina preventiva, como a           

Triagem Auditiva Neonatal Universal, temos a informar que já existe no Congresso            

Nacional, um projeto de Lei do Deputado Inácio Arruda, do Ceará, para tornar o teste do   

ouvidinho (como é conhecido) obrigatório, assim como é o teste do pezinho. De acordo a          

OMS 10% da população mundial apresenta deficiência auditiva e a incidência de problemas 
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auditivos em crianças é de 4 a 6 no grupo de mil. O projeto de lei prevê a obrigatoriedade              

de realização do exame de Emissões Evocadas Otoacústicas (teste do ouvidinho),        

gratuitamente, em todas as crianças ao nascer, seja em hospitais públicos ou privados do            

País. 

 

Só para lembrar o teste do pezinho, obrigatório por lei, que detecta certas doenças           

metabólicas ou genéticas congênitas, é realizado nas maternidades após 72hs de vida do            

bebê, é também obrigatório pelo estatuto da criança e do adolescente, para garantir o 

desenvolvimento saudável do bebê. 

 

Em São Paulo, a realização do teste auditivo em RN já é obrigatório. 

 

Sobre a afirmativa que o procedimento vem sendo solicitado com freqüência, para a              

maioria dos recém-nascidos credenciados da sua empresa operadora de planos de saúde,              

sem seguir uma indicação específica ou abordagem do grupo de risco, temos a comentar, o 

seguinte: As empresas que atuam sob a forma de prestação direta ou intermediação dos         

serviços médico-hospitalares estão obrigadas a garantir o atendimento a todas as           

enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doenças da OMS, não podendo             

impor restrições de qualquer natureza, e que devem ser obedecidos os princípios da ampla e       

total liberdade de escolha do médico pelo paciente, justa e digna remuneração profissional          

pelo trabalho médico e ampla e total liberdade de escolha dos meios diagnósticos e         

terapêuticos pelo médico, sempre em benefício do paciente. O descumprimento das normas         

fará com que o Diretor Técnico da empresa seja enquadrado nos termos do CEM, que a        

empresa fique sujeita ao cancelamento do seu registro no Conselho e o fato comunicado ao   

Serviço de Vigilância Sanitária e a ANS. 

 

Lembro que, o CFM e o CREMEB, contemplam as empresas operadoras de planos de             

saúde, através das Resoluções de Auditoria Médica, permitindo o controle da qualidade da 

assistência prestada, a função de manter equilibrada a relação custo/benefício na prática        

médica, mecanismos de dirimir conflitos de interesses a luz da ética médica, sendo           

obrigatório quando existir ilícito ético, a comunicação ao Conselho pelos Auditores de        

possíveis infrações aos artigos 42 (realização de atos médicos desnecessários), 60(exagerar              

a gravidade do diagnóstico ou exceder-se em procedimentos médicos) e o 79(conduta           

antiética do médico). 

 

Quanto ao questionamento da abordagem do grupo de risco para realizar o exame, temos a  

informar que as Academias Americanas de Audiologia, Otorrinolaringologia e Pediatria       

reunidas no Joint Committee on Infant Hearing, recomendam a triagem auditiva neonatal             

por meio de Emissões Otoacusticas desde 1994, de todos os bebês nascidos em              

maternidade.  

 

Finalmente, teceremos alguns comentários sobre a solicitação técnica de indicações, fatores           

de risco, duração, período de monitoramento e avaliação de neonatos a serem submetidos a         

este procedimento. 
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Tão importante quanto o teste do pezinho, a triagem auditiva neonatal universal deveria             

fazer parte da rotina de todas as maternidades, pois a detecção precoce da deficiência            

auditiva é a melhor maneira de se garantir a oportunidade das crianças terem uma              

linguagem verbal normal, já que uma em cada mil, nasce com surdez, muitas outras nascem       

com grau menor de deficiência auditiva e outras mais a adquirirem após o nascimento. A 

diminuição da audição na criança, principalmente nos primeiros anos de vida, interfere no 

desenvolvimento das habilidades da fala e linguagem. Efeitos adversos também costumar      

ocorrer no desenvolvimento social, emocional cognitivo e no relacionamento familiar.  

Existe um consenso que o período mais importante para o desenvolvimento da fala e         

linguagem é o dos primeiros três anos de vida. 

 

Nos EUA, o The National Institutes of Health (NIH), estabeleceu que todo recém nascido    

admitido na UTI neonatal passe por uma triagem de avaliação antes da alta hospitalar.              

Outro grupo que deve passar pela triagem são as crianças que nascem com anomalias               

crânio faciais, história familiar de surdez e diagnóstico de infecção intrauterina. 

 

Esses dois grupos são considerados de alto risco para surdez neurosensorial bilateral. 

Ficou estabelecido também que seja feita triagem universal em todas crianças nos três        

primeiros meses de vida e que o tratamento seja iniciado aos seis meses. 

Segundo o Joint Committee, citado anteriormente, os indicadores de risco para deficiência    

auditiva são os seguintes: 

1- Apgar de 0-4 no primeiro minuto ou 0-6 no quinto minuto; 

2- História familiar de deficiência auditiva neurosensorial hereditária na infância; 

3- Ventilação mecânica por 5 dias ou mais; 

4- Infecções congênitas, tais como citomegalovírus, rubéola, sífilis, herpes e      

toxoplasmose; 

5- Peso no nascimento inferior 1500grs; 

6- Meningite bacteriana; 

7- Características de síndromes que possam incluir perdas auditivas condutivas ou 

neurosensoriais; 

8- Hiperbilirrubinemia em um nível que indique exsanguineo transfusão; 

9- Anomalias craniofaciais, incluindo aquelas com anormalidades morfológicas do     

pavilhão auricular e do canal auditivo; 

10- Medicações ototoxicas, incluindo mas não se limitando aos aminoglicosideos,          

quando    utilizados em altas doses ou em combinação com diuréticos.   

Lembramos que segundo o Joint Committee, em aproximadamente 50% dos casos           

de deficiência auditiva a causa não é conhecida, motivo pelo qual a triagem auditiva     

deve ser universal (realizada em todos os recém nascidos). 

      

O Comitê Brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância- Período Neonatal (CBPAI-2000) 

recomenda as seguintes etapas: 

-triagem auditiva na maternidade antes da alta;retestagem em 15 dias nos casos de falha na    

triagem inicial;os casos que mantiverem a falha na retestagem realizam exames              

audiológicos completos para diagnóstico da perda auditiva e avaliação      
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otorrinolaringológica;programas de seguimento nos casos de confirmação de perda auditiva        

com aparelhos auditivos e reabilitação;acompanhamento periódico dos bebês de alto risco          

para deficiência auditiva.  

 

Os métodos mais utilizados são o estudo das Emissões Otoacusticas(EOA) e a audiometria            

de tronco cerebral(Auditory Brainstem Response- ABR). 

É consenso estabelecido pelo NIH que a triagem auditiva neonatal seja feita com as EOA e            

os casos positivos devem passar por uma segunda triagem confirmatória no ABR. 

 

CONCLUSÃO 

 

A Ética na prática médica pode ser analisada sob os aspectos da relação médico paciente, o 

relacionamento entre os médicos, e dos médicos com a sociedade, incluindo a relação de      

trabalho com as operadoras de saúde. A humanização da medicina está implícita na sua          

própria essência, ou seja, seres humanos tratando seres humanos, e o antigo aforisma de               

que a Medicina existe porque existem homens doentes, dando uma conotação de que a      

assistência médica é só para cuidar de doenças, já não se aplica aos dias de hoje, quando é        

muito mais importante evitar a doença, investindo-se na promoção e prevenção buscando               

na qualidade de vida o futuro da assistência médica. Este é o caminho que está em pauta, e             

os planos de saúde estão adotando programas de prevenção, deixando de serem um plano               

de doença e fazendo jus ao nome de plano de saúde.    

 

A Constituição Brasileira estabeleceu que são de relevância pública as ações e serviços de       

saúde, de forma a promover o acesso universal e igualitário a toda a população, e considera            

as instituições privadas que atuam de forma complementar nos serviços de saúde, também 

subordinadas a ordem constitucional vigente, observando a universalidade e a igualdade           

como condições públicas para o atendimento médico.  

 

Nessa mesma direção caminha o ordenamento ético profissional da boa prática médica,               

com irrestrita disponibilidade dos meios diagnósticos éticos e comprovados               

cientificamente, conceituando-se a Medicina como uma profissão a serviço do ser humano               

e da coletividade. 

 

É o parecer SMJ. 

 

Salvador (Ba), 22 de Dezembro de 2002. 

 

 

Dr. Silvio Porto de Oliveira 

Conselheiro Relator de Vistas. 
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