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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO (PGP)

Processo nº 23117.035739/2019-49

Início: 23/07/2019
Término: 31/12/2020

1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

1.1. Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

2.1. Despacho TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 03ª REGIÃO

2.2. DCG 0010519-98.2018.5.03.0000

3. AUTOR(ES) DO PROJETO E NOME(S) OU ÓRGÃO(S)

Nome Completo Órgão
Aglai Arantes Dir. Técnica HCU/UFU
Thiago Dias Santos Gestão de Projetos HCU/UFU

4. COORDENADOR(ES) INDICADO(S)

Nome Completo Órgão Assinatura
Ana Lorena Lobo Oliveira Gestão de Projetos HCU/UFU  
Aglai Arantes Dir. Téc. HCU/UFU  

5. RESUMO DO PROJETO

5.1. Aplicação no Serviço de Saúde Audi�va

6. OBJETIVOS DO PROJETO

6.1. O projeto tem por obje�vo a aquisição de equipamentos para realização de exames de
saúde audi�va no âmbito do Hospital de Clínicas de Uberlândia.

7. CONTEXTUALIZAÇÃO

7.1. A Triagem Audi�va Neonatal (TAN) tem por finalidade a iden�ficação o mais precocemente
possível da deficiência audi�va nos neonatos e lactentes. Consiste no teste e reteste, com medidas
fisiológicas e eletrofisiológicas da audição, com o obje�vo de encaminhá-los para diagnós�co audiológico,
e intervenções adequadas à criança e sua família (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).

7.2. De acordo com a Lei federal nº 12.303, de 02 de agosto de 2010, torna obrigatória a
realização gratuita do exame denominado Emissões Otoacús�cas Evocadas, em todos os hospitais e
maternidades, nas crianças nascidas em suas dependências.

7.3. Todos os recém-nascidos devem realizar a TAN e não apenas aqueles com indicador de
risco para deficiência audi�va, uma vez que a perda audi�va pode ser encontrada em crianças com e sem
indicadores de risco, na mesma proporção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).

7.4. A TAN deve ser realizada, preferencialmente, nos primeiros dias de vida (24 a 48 horas) na
maternidade, e, no máximo, durante o primeiro mês de vida.

7.5. Os equipamentos a serem u�lizados para realização de TAN devem estar devidamente
registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Os fabricantes dos equipamentos
devem fornecer os parâmetros necessários à iden�ficação de perdas audi�vas em torno de 35 dB. Os
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responsáveis pelos serviços de triagem audi�va devem solicitar calibrações periódicas, no mínimo, uma
vez ao ano, ou quando houver reposições de partes do equipamento, tais como a sonda de registro do
teste (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).

7.6. As Diretrizes de Atenção da Triagem Audi�va Neonatal, do Ministério da Saúde (2012),
recomenda a realização da TAN nos neonatos sem indicador de risco para deficiência audi�va por meio
do Exame de Emissões Otoacús�cas Evocadas (EOA) e naqueles com indicador de risco,
preferencialmente, por meio do Exame de Potencial Evocado Audi�vo de Tronco Encefálico (Peate-A), em
decorrência da maior prevalência de alteração retrococlear neste grupo.

7.7. A repercussão de uma deficiência audi�va no desenvolvimento de linguagem, fala, social,
cogni�vo e futura inserção no mercado de trabalho é amplamente discu�da na literatura cien�fica. A
detecção precoce de uma perda audi�va, por meio da TAN, é extremamente importante a fim de
minimizar as consequências no desenvolvimento da criança e possibilitar a sua inserção de modo pleno e
com qualidade de vida na sociedade.

7.8. O Serviço de Referência em Triagem Audi�va Neonatal do HC/UFU foi credenciado junto
ao Governo do Estado de Minas Gerais em julho de 2010. O serviço é referência para o município de
Uberlândia-MG e cidades da região de abrangência. Atualmente, é o único serviço do município que
realiza a TAN pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nas crianças nascidas no Hospital de Clínicas da UFU,
Hospital Municipal, hospitais par�culares da cidade e municípios da região.

7.9. O serviço oferece cerca de 550 vagas por mês e até, o presente momento, já foram triadas
aproximadamente 38.000 neonatos e lactentes.

7.10. O SRTAN do HC/UFU faz parte do Serviço de Atenção à Saúde Audi�va (SASA) do HC/UFU,
serviço de alta complexidade e referência no diagnós�co, adaptação de disposi�vos eletrônicos (aparelho
de amplificação sonora individual e sistema de frequência modulada) e reabilitação audi�va. Assim, o
serviço consegue dar assistência integral às crianças diagnos�cadas com perda audi�va.

8. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

8.1. Atualmente, o SRTAN do HC/UFU conta com três equipamentos de Emissões Otoacús�cas
Evocadas para triagem audi�va neonatal adquiridos em meados de 2010 e não possui Peate-A. Os
referidos equipamentos vem apresentando necessidade de manutenções periódicas pelo desgaste dos
mesmos, interferindo na con�nuidade e produ�vidade do serviço. No momento, os três equipamentos
encontram-se danificados, portanto o exame não poderá ser ofertado à população.

8.2. Os equipamentos u�lizados pelo SRTAN do HC/UFU são da marca MAICO (EROSCAN) e
INTERACOUSTICS (OTOREAD). Ressalta-se que os mesmos fazem os exames de Emissões Otoacús�cas
Evocadas por Es�mulo Transiente e Produto de Distorção.

8.3. Trata-se da necessidade de viabilizar a aquisição de equipamentos para compor o parque
tecnológico de equipamentos médico-hospitalares do HCU. É uma importante demanda que tem causado
grande impacto na qualidade da assistência prestada aos usuários do SUS, bem como nas condições de
trabalho dos profissionais que atuam nesta área do hospital.

9. METODOLOGIA

9.1. Aquisição e contratação através de processo de compras com acompanhamento e
supervisão da equipe de bioengenharia que será responsável pela elaboração dos descri�vos técnicos
detalhados.

10. LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O PROJETO

10.1. Setor de fonoaudiologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

11. AÇÕES/ATIVIDADES

11.1. Viabilizar o recurso necessário para aquisição dos equipamentos;

11.2. Instalação e treinamento dos profissionais;

11.3. Disponibilizar o atendimento e realização dos exames à população.
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12. ESTRATÉGIA

12.1. Abrir processo de consulta pública ou licitação conforme legislação vigente.

13. INDICADOR(ES) PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

13.1. Tempo: Aquisição conforme cronograma.

14. FONTES DE RECURSOS

Especificação Unidade Quan�d Vr.
Unitário Vr. Total

Recursos financeiros provenientes de Ação Tribunal
Regional do Trabalho 3ª Região 1 - 50.000,00 50.000,00

15. RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Item Descrição Valores

11.1 Material de Material Permanente
1. Sistema Audiométrico de Potêncial Evocado 50.000,00

TOTAL 50.000,00

16. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Etapa Valor Data para Pagamento Data para Conclusão
1/1 R$ 50.000,00 - 31/12/2020

TOTAL R$ 50.000,00   

16.1. Os Recursos Originários da remuneração resultante de operações financeiras serão
aplicados integralmente no Projeto, seguindo a mesma alocação acima.

16.2. Ao término do prazo de execução do Projeto, a totalidade dos bens disponíveis deverá ser
incorporada ao patrimônio do HCU/UFU.

17. ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO

Nome Completo Órgão Assinatura
Aglai Arantes Dir. Técnica HCU/UFU  
Ana Lorena Lobo Oliveira Gestão de Projetos HCU/UFU  
Thiago Dias Santos Gestão de Projetos HCU/UFU  

 
Uberlândia, 24 de Outubro de 2018

Documento assinado eletronicamente por Thiago Dias Santos, Administrador(a), em 24/07/2019, às
11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Aglai Arantes, Diretor(a), em 24/07/2019, às 11:46,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Lorena Lobo Oliveira, Assistente em Administração,
em 24/07/2019, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1414900 e
o código CRC 7A9CBB0F.

Referência: Processo nº 23117.035739/2019-49 SEI nº 1414900

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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