
Terapia Auditiva Neonatal (TAN) e Terapia Ocular Neonatal (TON): registro dos resultados 
e acompanhamento após a triagem

Os resultados da Terapia Auditiva Neonatal (TAN) e da Terapia Ocular Neonatal (TON), bem como das demais triagens neonatais, 
devem ser explicados aos pais ou responsáveis e registrados nos devidos documentos, como:

É indicado que o serviço que realiza as triagens registre, em local apropriado, como um banco de dados que permita monitorar 
a cobertura, índices de qualidades dos exames, de presença de fatores de risco, bem como de recém-nascidos que foram 
encaminhados para diagnóstico, monitoramento ou acompanhamento1.

É recomendado pelo Ministério da Saúde que, durante o primeiro ano de vida, a  criança passe rotineiramente por sete consultas:
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Prontuário Resumo de alta Caderneta de Saúde 
da Criança1

Na 1°semana

   No 6° mês

    No 2° mês

    No 12° mês

    No 1° mês

    No 9° mês

   No 4° mês



No segundo ano, as consultas devem ser realizadas no 18° e 24° mês e, a partir de então, anuais, próximas aos aniversários. 
As crianças que necessitam de maior atenção, no entanto, devem ser vistas com maior frequência¹.

Essas consultas tentam integrar os momentos de oferta de imunização com orientações de promoção de saúde e prevenção 
de doenças.

Ainda através da Caderneta da Criança, é possível o acompanhamento dos marcos do desenvolvimento, a classificação 
quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor e os encaminhamentos necessários¹,².
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A Caderneta da Criança apresenta local para registro e direcionamento do acompanhamento das crianças 
durante essas consultas. Deve ser realizado monitoramento das crianças com indicadores de risco auditivo 
e visual, conforme fluxo direcionado na triagem neonatal.

AGORA É COM VOCÊ

Agora que você já conheceu a forma de realização e as etapas da triagem auditiva e da triagem ocular 
neonatal, quais orientações você daria a uma família que não realizou as triagens neonatais?

AGORA É COM VOCÊ
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