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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar o custo e o benefício para três diferentes 

protocolos de Triagem Auditiva Neonatal Universal, pois desde 2010, Emissões 

Otoacústicas devem ser aplicadas a todos os recém-nascidosantes da alta 

hospitalar, por lei. Para a realização do estudo foi feita uma combinação de EOAT e 

PEATE-A. Protocolo 1: TANU usando EOAT em duas fases; o Protocolo 2: TANU 

usando EOAT na primeira fase e PEATE-A no caso da necessidade de uma 

segunda fase, antes da alta hospitalar; o Protocolo 3: TANU - o EOAT utilizado em 

recém-nascidos sem Indicadores de Risco para Deficiência Auditivana primeira 

etapa e o PEATE-A usado em quem não passar no primeiro teste antes da alta 

médica. Para os neonatos com Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva foi 

utilizado apenas PEATE-A em duas etapas. Cabe ressaltar que todos os recém-

nascidos que refizeram os testes foram acompanhados no Centro de Saúde 

Auditiva, que pertence à clínica da universidade. Os protocolos foram analisados sob 

o Centro Nacional de Audição Avaliação e proposta de Gestão (2003). Nos 

resultados obtidos observou-se que os custos variaram entre 36,74 reais e 39,96 

reais, mas o protocolo 3, com um custo de 39,93 reais por neonato triado foi 

considerado o mais efetivo, já que poderia identificar perda auditiva coclear em 

todos os neonatos e neuropatia auditiva em recém-nascidos de alto risco. Os 

benefícios foram analisados utilizando uma abordagem teórica. Como conclusão foi 

possível verificar que o Protocolo 3 − que utiliza EOAT nos neonatos sem risco e 

PEATE-A para neonatos de risco, e uma segunda fase com PEATE-A para qualquer 

neonato que falhou no primeiro teste − provou ser o mais eficaz, embora o seu custo 

se apresente maior em relação ao Protocolo 2. 

 
 
Palavras-chave: Custo; Triagem; Neonato; Audição; Perda Auditiva. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
This work aims to analyze the cost and benefit for three different protocols for 

Universal Newborn Hearing Screening, because since 2010, Otoacoustic Emissions 

should be applied to all newborns before hospital discharge, by law. For the study 

was done a combination of TOAE and AABR defined. Protocol 1: UNHS using 

TOAE, in two stages; protocol 2: UNHS using TOAE in the first stage and AABR in 

case of refer as a second stage, prior to the hospital discharge; protocol 3: UNHS – 

the TOAE was used on newborns without Risk Indicators for Hearing Loss in the first 

stage and the AABR was used on those who did not pass the first test before medical 

discharge. For the infants with Risk Indicators it was used only AABR on both stages. 

It is noteworthy that all newborns who redid the tests were followed at the Hearing 

Health Center, which belongs to the university clinic. The protocols were analyzed 

under the National Center of Hearing Assessment and Management Proposal 

(2003). The obtained results showed that the actual costs ranged between R$ 36.74 

and R$ 39.96, but the protocol 3, with a cost of R$ 39.93 per newborn screened was 

considered the most effective, since it could identify cochlear hearing loss in all 

neonates and auditory neuropathy in newborns at high risk. The benefits were 

analyzed using a theoretical approach. In conclusion we could verify that the Protocol 

3 - using EOAT in infants without risk and AABR to at-risk infants, and a second 

phase with AABR-A for any baby who failed the first test - proved the most effective, 

although its cost is higher compared to the present Protocol 2. 

 

Key-words: Cost; Screening; Newborn; Hearing Loss. 
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INTRODUÇÃO 

A deficiência auditiva congênita é um agravo que pode acometer de 1-

3/1000 nascidos vivos, dependendo das condições sociossanitárias de uma 

população.  

Na contextualização e delimitação do tema sabe-se que este agravo pode 

afetar, de forma significativa, o desenvolvimento destas crianças, caso a 

identificação, diagnóstico e intervenção/tratamento precoce não sejam realizados.  

Considera-se que a identificação é precoce, quando realizada no primeiro mês de 

vida no máximo, para que o diagnóstico possa estar concluído no terceiro mês, 

iniciando-se imediatamente a intervenção e tratamentos necessários.  

Uma estratégia para que a identificação precoce ocorra é a realização da 

Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), em todos os recém-nascidos, antes da 

alta hospitalar, e especificamente, nos primeiros dias de vida. 

A partir de agosto de 2010, tornou-se obrigatória a realização da TANU em 

todas as crianças nascidas em território nacional, por meio da Lei Federal nº. 

12.203, de 02 de Agosto de 2010.  Assim sendo, espera-se que, gradativamente, os 

hospitais e maternidades brasileiros possam implantar os Programas de Triagem 

Auditiva Neonatal Universal. 

Contudo, a implantação de novos procedimentos e protocolos sempre gera 

questionamentos, principalmente no que se refere à relação de seu custo com sua 

efetividade.   

No caso da TANU, a efetividade está diretamente relacionada aos diferentes 

protocolos que podem ser utilizados nas maternidades para a TANU e, 

consequentemente, da taxa de encaminhamentos para diagnóstico, daquelas 

crianças que não passam no teste realizado na maternidade.  Tal fato se deve à 

maior sensibilidade de alguns protocolos, que geram índices menores de falso-

positivos e são analisados como protocolos com maior efetividade. 

Justifica-se o estudo, como todo texto pertencente à área da Administração, 

Economia e da Saúde, pelo seu caráter científico voltado à promoção da melhor 

condição possível para o ser humano que, in casu, baseia-se em encontrar melhores 
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soluções para a escolha e implemento de testes auditivos aplicados aos neonatos, 

perpassando pelo critério econômico.  

O relato da melhoria que a Triagem Auditiva Neonatal Universal é capaz de 

prover aos recém-nascidos − com identificação de problemas auditivos e seus mais 

rápidos tratamentos − detêm, com certeza, relevância social e interesse acadêmico- 

cientifico, apontando evidências que subsidiarão a implementação dos 

procedimentos no país.  

Para tanto, na formulação do problema, tomou-se como base a percepção 

dos cenários que a Triagem Auditiva Neonatal Universal encontra nos hospitais 

brasileiros, que instigam examinar qual o melhor caminho a ser percorrido para dar o 

melhor cumprimento possível à sua execução. 

Deste modo, em razão da obrigatoriedade de novo procedimento, tem-se a 

necessidade de apurar o custo e a segurança do bom resultado esperado, podendo 

resumidamente ser questionado:  

No que se refere ao protocolo a ser aplicado nos hospitais, qual a melhor 

alternativa para maximizar a diferença existente entre custos e resultados, advindos 

da implementação da Triagem Auditiva Neonatal Universal?  

É o que se pretende responder por meio deste estudo. 

Cabe ressaltar que, segundo levantamento obtido junto à literatura 

especializada, três são os principais protocolos:  

- Protocolo 1: TANU com o uso de Emissões Otoacústicas por Estímulo 

Transiente (EOAT) em duas etapas, sendo a primeira antes da alta hospitalar e a 

segunda 15 dias após, para novo teste, no caso de falha na primeira etapa. 

- Protocolo 2: TANU com uso de EOAT na primeira etapa e Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico - Automático (PEATE-A) na segunda etapa, 

ainda antes da alta hospitalar. 

- Protocolo 3: TANU - neonatos sem Indicador de Risco para Deficiência 

Auditiva (IRDA) foi utilizada a EOAT na primeira etapa e PEATE-A ainda antes da 

alta para os que falharam. Para os neonatos com Indicadores de Risco para 

Deficiência Auditiva foi utilizado o PEATE-A em duas etapas (antes e 15 dias após a 

alta hospitalar). 

Estes protocolos podem ser utilizados para cumprir a legislação vigente no 

que se refere à Triagem Auditiva Neonatal Universal. 
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É de se ratificar que a obrigatoriedade da realização da TANU é uma 

realidade, contudo, quanto à escolha da melhor estratégia para colocá-la em prática, 

existem, na atualidade, os três caminhos acima descritos. A escolha de cada um 

deles implicará em um resultado diferente no que se refere ao número de falhas na 

TANU e, consequentemente do número de crianças encaminhadas para diagnóstico, 

com relação direta com o custo do programa de TANU.  E este é o mote e 

justificativa do presente estudo. 

Os objetivos de pesquisa foram assim delineados: 

 

O objetivo geral está em analisar o custo de três protocolos de TANU, com a 

utilização de diferentes técnicas recomendas para este fim, analisando os fatores 

predominantes que influenciam os custos.  

 

Os objetivos específicos são: 

1. Analisar o custo da TANU utilizando o registro das EOAT na primeira 

etapa, antes da alta hospitalar, e após 15 dias, em caso de falha no procedimento, 

em neonatos com e sem IRDA. 

2. Analisar o custo da TANU utilizando o registro das EOAT na primeira 

etapa, e em caso de falha, utilizar o PEATE-A como segunda etapa antes da alta 

hospitalar, em neonatos com e sem IRDA. 

3. Analisar o custo da TANU utilizando o registro das EOAT na primeira 

etapa, e em caso de falha, utilizar o PEATE-A como segunda etapa antes da alta 

hospitalar, em neonatos sem IRDA. Para neonatos com IRDA o protocolo será a 

utilização apenas do PEATE-A na primeira etapa antes da alta hospitalar. 

4. Comparar os custos entre os três protocolos e analisar mediante o 

número de falso-positivos, tendo como hipótese a prevalência da deficiência 

auditiva. 

 

Metodologicamente trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa, do tipo 

exploratório-descritiva. A composição do referencial teórico foi feita por meio de 

pesquisas bibliográficas, em periódicos, em documentos específicos e em banco de 

teses e dissertações. A realização da pesquisa deu-se por meio de um estudo de 

caso numa maternidade da cidade de São Paulo, fazendo-se uso para a coleta dos 

dados de duas planilhas que constituem o modelo de análise do National Center for 
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Hearing Assessmentand Management (NCHAM), que possibilitam comparar os 

diferentes protocolos de Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), sob diversas 

variáveis e equipamentos de triagem. Esta metodologia apresenta-se de forma mais 

detalhada no capítulo terceiro deste estudo. 

Na estruturação da dissertação o estudo foi assim organizado: 

O Capítulo I - “Audição e Deficiência Auditiva em Crianças” aborda a 

identificação precoce da criança com deficiência auditiva, um breve histórico de 

como se dá a Triagem Auditiva Neonatal, como ocorre essa triagem no Brasil, bem 

como o que são os procedimentos/protocolos de Triagem Auditiva Neonatal 

Universal. 

O Capítulo II - “Custo da Triagem Auditiva Neonatal Universal” apresenta 

alguns conceitos de Economia em Saúde, as principais metodologias utilizadas para 

avaliação econômica na área da saúde, os métodos de análise da efetividade e do 

custo-efetividade, bem como algumas contribuições como a do National Center for 

Hearing Assessmentand Management (NCHAM) e de Gorga e Neely (2003). 

O Capítulo III - “Metodologia de Pesquisa e Estudo de Caso em uma 

maternidade da cidade de São Paulo” apresenta a metodologia adotada, o estudo de 

caso realizado, os resultados e a discussão desses resultados. 

Por fim são elaboradas as Considerações Finais e apresentadas as 

Referências Bibliográficas e os Anexos. 
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REVISÃO DE LITERATURA  

CAPÍTULO I – AUDIÇAO E DEFICIÊNCIA AUDITIVA EM CRIANÇAS 

A audição, como um dos sentidos humanos, propicia o desenvolvimento, 

principalmente em crianças, pois permite a percepção de sons do ambiente, da voz 

humana, favorecendo, desta forma, a interação e a comunicação entre os 

indivíduos. 

A deficiência auditiva pode provocar atrasos significativos no 

desenvolvimento de uma criança, principalmente nos aspectos que envolvem a 

linguagem, a comunicação oral, entre outros.  Sabe-se, no entanto, que quanto 

antes uma perda de audição for identificada, melhores serão os resultados no 

tratamento proposto às crianças deficientes auditivas. (LEWIS et al., 2010). 

Assim sendo, preconiza-se que as perdas auditivas congênitas, ou seja, 

presentes desde o nascimento devem ser identificadas no máximo, no primeiro mês 

de vida, e o diagnóstico, que confirma este agravo, devem ser concluídos até os três 

meses de idade. A identificação e o diagnóstico precoce podem ter efeito 

significativo nos resultados obtidos com as intervenções de habilitação oferecidas à 

criança e suas famílias.  (JOINT COMMITTEE ON INFANT HEARING – JCIH, 2007; 

LEWIS et al., 2010). 

Estima-se que a prevalência de perdas auditivas permanentes e congênitas 

na população de neonatos tem variação entre 1 e 3, a cada mil nascidos vivos (1-

3/1000). Desta forma, torna-se importante que estes neonatos, com deficiência 

auditiva, possam ser identificados, diagnosticados e tratados o mais precocemente 

possível. Considera-se que o diagnóstico foi precoce quando ocorre, no máximo, até 

o terceiro mês de vida, com intervenção imediata.  (LEWIS et al., 2010). 

A deficiência auditiva na infância pode ser considerada uma questão de 

saúde pública, devido aos efeitos devastadores que pode ocasionar, principalmente, 

na qualidade da comunicação destas pessoas, além daquelas relacionadas aos 

aspectos de aprendizagem, educação e oportunidades de trabalho.  Tais efeitos 

podem afetar não somente a criança deficiente auditiva, mas toda a sua família.  
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Estas são as justificativas para que sejam destinados recursos financeiros para 

ações voltadas à saúde auditiva, entre elas a promoção à saúde, para medidas 

preventivas, de identificação e diagnóstico precoce e, consequentemente, de 

intervenção precoce para aqueles diagnosticados positivamente com algum tipo e 

grau de perda auditiva.  (DAVIS; DAVIS, 2011). 

No entanto, a alocação de recursos depende de uma série de fatores que 

interagem entre si: a opinião pública; os grupos específicos com seus lobbies; as 

políticas públicas nacionais e locais; as limitações financeiras. As razões 

epidemiológicas que fazem com que se priorize uma determinada implantação de 

serviço são: o número de crianças que tem a surdez ou deficiência auditiva; o grau 

da deficiência e a idade de início do agravo; as etiologias predominantes que 

causam a surdez; a qualidade, efetividade e custo para que se ofereça o serviço, 

tanto para prevenção como para amenizar as limitações provenientes da surdez ou 

deficiência auditiva (DAVIS; DAVIS, 2011). 

O termo “prevalência” é usado para fazer referência ao número de pessoas, 

em uma população definida, com característica específica em um determinado 

momento (tempo); como, por exemplo, o número de pessoas com um problema 

auditivo em 2012. O termo “incidência” é definido como o número de casos novos 

em uma população definida, para um determinado agravo e em um período 

especifico de tempo; como, por exemplo, o número de novas pessoas 

diagnosticadas com problema auditivo entre 1 de janeiro de 2012 e 31 de dezembro 

de 2012. (DAVIS; DAVIS, 2011). 

As estimativas de prevalência podem variar de forma acentuada, e tais 

resultados diferem devido às diferenças existentes entre os estudos de prevalência 

realizados. Os três principais fatores que afetam estes resultados, segundo Davis e 

Davis (2011) são: 

 

a) Como a deficiência auditiva é definida;  

b) Como as pessoas com deficiência auditiva são identificadas; e 

c) Quais as características sociais, educacionais, sanitárias e culturais da 

população cuja prevalência está sendo descrita. 
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Os resultados da Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) são capazes 

de fornecer dados sobre o número de crianças com deficiência auditiva congênita, 

para cada 1000 nascimentos. Esta prevalência servirá de indicador da quantidade 

de serviços necessários para o tratamento destas crianças e sua organização.  Para 

que se possa estimar, com razoável confiabilidade, a prevalência de perdas 

auditivas congênitas na população de recém-nascidos há necessidade do 

conhecimento dos seguintes aspectos: - a cobertura da triagem (porcentagem de 

neonatos triados, dentre aqueles nascidos); - a sensibilidade do teste utilizado 

(número de crianças identificadas e que realmente têm a deficiência auditiva); - o 

número de crianças que fazem o acompanhamento para confirmação da perda 

auditiva em um centro de diagnóstico. (DAVIS; DAVIS, 2011). 

A Tabela 1 apresenta alguns estudos que apontam a prevalência encontrada 

em crianças com perdas auditivas congênitas, bilaterais, após a realização da 

TANU. 

Tabela 1 − Relatórios Selecionados dos Resultados do Teste Neonatal Universal 

 

 
 
 
 

Citação País (HDI) Testados Casos
Casos 

Bilaterais

Taxa de 

Acompanhamento
Produção

Produção 

Bilateral

Corrigido 

rendimento 

Bilateral

Bailey et al.,2002) Australia (0.962) 12,708 12 9 90% 0.94 0.71 0.79

Fukushima et 

al.,2008
Japão (0.953) 47,346 40 40 0.84 0.84 0.84

Schmidt et al.,2007 França (0.952) 29,944 27 24 97% 0.90 0.80 0.83

Mehl & 

Thomson,2002

Estados Unidos, 

CO (0.951)
55,324 86 63 76% 1.55 1.14 1.50

Prieve et al.,2000
Estados Unidos, 

NY (0.951)
43,311 85 49 72% 1.96 1.13 1.57

Vohr et al., 1998
Estados Unidos, 

RI (0.951)
53,121 111 79 85% 2.09 1.49 1.75

Finitzo et al., 1998
Estados Unidos, 

TX (0.951)
52,508 113 95 69% 2.15 1.81 2.64

Gonzalez de Aledo 

Linos et al.,2005
Espanha (0.949) 8,836 12 11 85% 1.36 1.24 1.46

Welze-Muller & 

Stephan, 2001
Australia (0.948) 37,543 91 91 2.42 2.42 2.42

Uus & Bamford, 

2006

Reino Unido 

(0.946)
169,487 253 169 90% 1.49 1.00 1.10

Pastorino et al.,2005 Italia (0.941) 19,777 63 33 3.19 1.67 1.67

Neumann et al., 

2006

Alemanha 

(0.935)
17,439 49 49 2.81 2.81 2.81

Attias et al., 2006 Israel (0.932) 8,400 40 19 97% 4.76 2.26 2.33

H.C.Lin er al., 2002 Taiwan (0.932)* 6,765 35 9 78% 5.17 1.33 1.71

Korres et al., 2008 Grécia (0.926) 76,560 56 28 12% 0.73 0.37 3.05

Low et al., 2005
Singapura 

(0.922)
36,093 146 146 84% 4.05 4.05 4.84

Bener et al., 2005 Catar (0.875) 2,227 119 78 53.44 35.02 35.02

Prpic et al., 2007 Croácia (0.850) 11,746 7 7 0.60 0.60 0.60

Yee-Arellano et al., 

2006
México (0.829) 3,066 5 5 100% 1.63 1.63 1.63
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1
País = País ou estado onde testes foram realizados, embora possam ter sido limitados à apenas 

uma região ou hospital.  
2
Casos = Número final de diagnosticados de PCHI (qualquer severidade).  

3
Produção = Casos para cada 1.000 testados.  

4
Produção bilateral correta = estimado de prevalência na população testada pela correção incompleta 

do acompanhamento.  
5
HDI estatísticas governamentais calculadas para Taiwan. 

Fonte: Davis e Davis (2011, p.92) 

 

Conforme a Tabela 1, o estudo realizado no Brasil destaca a prevalência de 

2.91/1000 nascidos. Daí a razão deste estudo que tem por base os mesmos 

aspectos para obtenção do custo, considerar a prevalência de 3/1000 nascidos vivos 

para este cálculo. 

Há diversos estudos que abordam a questão da prevalência de perda 

auditiva, contudo, os índices diferem muito, o que ocorre, muito provavelmente, em 

razão da política de identificação dos pacientes, dos protocolos utilizados, bem como 

no que diz respeito aos locais onde a triagem foi realizada. 

Um dos estudos mais importantes da história da triagem auditiva neonatal foi 

realizado no Estado de Rhode Island – EUA, em 1992.  Foi descrita uma prevalência 

de deficiência auditiva de 2,59/1000 nascidos vivos. (WHITE; BEHRENS, 1993). 

A deficiência auditiva apresenta, segundo especialistas, como é o caso de 

Donaldson, Currie e Mitton (2002) e Gorga e Neely (2003), prevalência significativa, 

o que justifica a adoção da Triagem Auditiva Neonatal (TAN). Doenças conhecidas 

como a fenilcetonúria (1:10.000), o hipotireoidismo (2,5:10.000) e a anemia 

falciforme (2:10.000), que já têm por lei o programa de triagem realizado nos 

neonatos ao nascimento, apresentam, é de se ressaltar, uma prevalência inferior à 

surdez (30:10.000). (JCIH, 2000). 

Estudos mais recentes mostram outras prevalências encontradas, e que 

diminuem de acordo com a região e com o nível socioeconômico e sanitário de cada 

local.  

 

Khandekar et al., 

2006
Omã (0.814) 21,387 9 9 65% 0.42 0.42 0.64

Habib & Abdelgaffar, 

2005

Arábia Saudita 

(0.812)
11,986 22 20 100% 1.84 1.67 1.67

Mukari et al., 2006 Malásia (0.811) 4,437 34 4 35% 7.66 0.90 2.56

Chapchap & Segre, 

2001
Brasil (0.800) 4,196 10 10 82% 2.38 2.38 2.91

Nie et al., 2003 China (0.777) 10,501 62 29 5.90 2.76 2.76

Attias et al., 2006 Jordânia (0.773) 8,251 113 90 81% 13.70 10.91 13.47

Olusanya et al., Nigéria (0.470) 3,333 63 53 32% 18.90 15.90 49.69

Totais Calculados 756,292 1,623 1,179 2.29 1.66 2.11
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É importante voltar a ressaltar que as perdas auditivas em crianças no 

período neonatal não podem ser identificadas sem a aplicação de testes específicos, 

pois a deficiência auditiva é um agravo sensorial invisível e, portanto, imperceptível 

ao olho humano e sem a testagem adequada. 

1.1. Identificação Precoce da Deficiência Auditiva 

É fato que a deficiência auditiva é passível de detecção logo após o 

nascimento, por meio da triagem auditiva neonatal. Por essa razão, para se alcançar 

o objetivo de identificação precoce da deficiência auditiva, recomenda-se a 

implantação de programas de Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), a todos 

os recém-nascidos, nos primeiros dias de vida e, preferencialmente, antes da alta 

hospitalar.  

A triagem auditiva neonatal é um atuar preventivo a repercutir na 

administração e na economia da saúde, e é realizada em neonatos permitindo a 

efetivação de diagnósticos de agravos auditivos congênitos e assintomáticos que 

podem ser evidenciados em tal período, e, assim, interferir negativamente no 

desenvolvimento infantil por meio de tratamentos precoces e exclusivamente 

direcionados para cada tipo de mal detectado no recém-nato. 

Crianças surdas e com deficiências auditivas, muitas vezes, possuem atraso 

no desenvolvimento da fala, linguagem e habilidades cognitivas, que podem resultar 

em aprendizado lento e dificuldade de progredir na escola. (BURKE; SHENTON; 

TAYLOR, 2011). 

Entende-se por triagem, a realização de testes simples, rápidos e de baixo 

custo, que podem ser aplicados a uma grande população, com o objetivo de 

identificar aqueles que necessitam de testes de diagnósticos mais complexos.  Ou 

seja, após a triagem, é necessário encaminhar aqueles com falhas na triagem, para 

um diagnóstico especifico e confirmar ou não se há uma perda auditiva que 

necessite de intervenção ou tratamento. (KEMPER; DOWNS, 2000). 
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Pode-se afirmar, portanto, que a Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem por 

objetivo a realização de testes simples, rápidos e de baixo custo, em toda a 

população de neonatos, para que aqueles que apresentem falha neste 

procedimento, possam ser encaminhados para centros de Alta Complexidade, para 

confirmação da perda auditiva, por meio de exame médico e fonoaudiológico, com 

testes específicos para este fim. 

Os princípios aplicáveis à Triagem Auditiva Neonatal podem ser conhecidos 

a partir do que o Joint Comittee on Infant Hearing (2000) tem ao longo do tempo 

consolidado: 

 Todas as crianças têm direito à triagem auditiva, considerando o 
acesso a métodos de mensuração da audição, com técnicas 
fisiológicas. 

 Todos os indivíduos que não passam no teste inicial ou nos 
subsequentes devem dar início ao diagnóstico audiológico e 
clínico. 

 Todas as crianças com dano auditivo permanente e confirmado 
devem receber atendimento interdisciplinar antes dos 6 meses de 
vida. 

 Todas as crianças que, ao passar no teste de triagem, recebem 
indicadores de risco para outras doenças de caráter auditivo ou 
relativo à fala, receberão monitoramento e tratamento audiológico.  

 As crianças identificadas como passíveis de perda auditiva 
progressiva ou variável ou ainda de início tardio, bem como 
distúrbios auditivo-neurais também devem ser monitoradas. 

 Os direitos dos familiares das crianças e das próprias crianças 
devem ser respeitados, incluindo a disponibilidade de todas as 
informações sobre os procedimentos a serem adotados, com as 
respectivas autorizações formalizadas. (JCIH, 2000, p.900-901). 

Como esclarece Gorga e Neely (2003), o processo de Triagem Auditiva 

Neonatal Universal consiste na aplicação do teste e protocolo adotado pela equipe 

responsável, reteste para as crianças que apresentaram falha na primeira testagem 

(geralmente em um prazo de 15-30 dias) e, finalmente, caso a falha permaneça 

após o reteste, o encaminhamento para diagnóstico para confirmação da perda 

auditiva. O tratamento compatível, em todos os casos de confirmação de perda, 

deve ter início assim que o diagnóstico for concluído. 
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Estima-se que crianças surdas não tratadas podem custar para a sociedade 

aproximadamente 1,1263 milhões de dólares ao longo de sua vida útil. Portanto, a 

detecção precoce é um elemento de vital importância para fornecer apoio adequado 

para neonatos deficientes auditivos que irá ajudá-los a desfrutar de igualdade de 

oportunidades na sociedade ao lado de todas as outras crianças. (BURKE; 

SHENTON; TAYLOR, 2011). 

1.2. Breve Histórico da Triagem Auditiva Neonatal (TAN) 

Historicamente, desde a década de 1960 se preconiza a realização da TAN 

para que a identificação, diagnóstico e intervenção/tratamento precoce pudessem 

ser oferecidas aos neonatos. No entanto, o contexto histórico, político e 

principalmente tecnológico, não permitiu que essa ação fosse mais difundida, devido 

aos erros ocorridos na realização deste procedimento. À época não existiam 

procedimentos com alta sensibilidade e especificidade, que pudessem ser aplicados 

em neonatos para a identificação precoce da deficiência auditiva. (BRASIL, 2004). 

Na década de 1980, com o avanço tecnológico na área de Audiologia, foi 

recomendada a utilização do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 

(PEATE), para a realização da TAN, porém, apenas em crianças com maior risco 

para a deficiência auditiva. O PEATE avalia a integridade neural dos meatos 

acústicos até o tronco encefálico, identificando tanto as perdas auditivas cocleares, 

como àquelas que envolvem o nervo auditivo (BAMFORD; UUS; DAVIS, 2002). 

As crianças de maior risco apresentam, em suas histórias, indicadores que 

as tornavam mais susceptíveis a um dano auditivo. Como exemplo de alguns dos 

Indicadores de Risco para a Deficiência Auditiva (IRDA) é possível citar: a 

hereditariedade (fatores genéticos); a rubéola congênita; o nascimento com muito 

baixo peso (menos de 1500g) e a permanência em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN). 

A triagem auditiva neonatal foi, então, realizada apenas em neonatos 

selecionados, por serem de risco maior, e não de forma universal como era a 

necessidade. Isto ocorreu devido ao fato deste procedimento, o PEATE, ser 
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considerado de maior dificuldade na sua aplicação, por ser mais caro e de maior 

custo.  (JCIH, 1982).   

Com o tempo, equipamentos automáticos de triagem auditiva com PEATE 

foram desenvolvidos, para que se tornassem mais aplicáveis na TAN.  Foram os 

chamados Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico - Automático 

(PEATE-A). 

Em 1993, a divulgação de pesquisas que utilizavam uma nova tecnologia na 

TAN, considerada de fácil aplicação, de baixo custo e rápida, trouxe novamente à 

tona a discussão sobre a necessidade da realização da TAN de forma universal 

(Triagem Auditiva Neonatal Universal - TANU), ou seja, para todos os neonatos, e 

não apenas para àqueles com indicadores de risco para a deficiência auditiva 

(IRDA).  Esta tecnologia refere-se ao registro das Emissões Otoacústicas Evocadas 

(EOAE).  (NIH, 1993; JCIH, 1994; LEWIS et al.; 2010).   

O método de Emissões Otoacústicas por Estímulo Transiente (EOAT) 

consiste no registro de energia sonora, produzidas pelas células ciliadas externas na 

cóclea, após uma estimulação enviada ao órgão sensorial. É uma técnica não 

invasiva e de baixo custo, o que a torna bastante usual, podendo ser realizada no 

decorrer do sono fisiológico da criança (AZEVEDO, 2004). 

Novas publicações de peritos na área de Audiologia confirmaram as 

recomendações sobre a necessidade da realização da TANU, com a utilização tanto 

do registro das EOAT como do PEATE-A. Os resultados da implantação de 

programas de triagem auditiva neonatal universal (TANU) mostraram que ambas as 

técnicas poderiam ser aplicadas, devido a sua sensibilidade na identificação da 

maioria das perdas auditivas em neonatos. (JCIH, 2000). 

No entanto, havia uma questão ainda a ser melhorada nos resultados da 

TANU. Um número excessivo de falso-positivos podia ser observado, devido à 

presença de vérnix nas orelhas dos neonatos, por alterações de orelha média, 

transitórias e que não eram o alvo da realização da TANU. (MONTEIRO, 2008). 

Em 1999, a American Academy of Pediatrics (AAP) publicou uma 

recomendação acerca de indicadores de qualidade para avaliar os programas de 

TANU implantados. Considera um programa de sucesso aqueles que conseguem ter 

presentes no diagnóstico o mínimo de 95% dos seus neonatos. Para a realização do 

diagnóstico recomenda que seja, no máximo, aos três meses de vida do neonato e 

no máximo seis meses para realizar a intervenção, se necessário.  Além disso, a 
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porcentagem de falso-positivo deveria ser de, no máximo, 4%, e o número de falso-

negativo deveria ser nulo. 

Em 2007, a última publicação do Joint Committee on Infant Hearing (JCIH, 

2007) refere-se à utilização das técnicas de forma combinada, e em etapas, para 

que houvesse uma diminuição do número de falso-positivos na realização da TANU.  

As técnicas e os métodos de aferição da capacidade auditiva dos neonatos 

podem ser realizados por meio de uma divisão por etapas, ou seja, etapas de 

triagem. Tais etapas, ou melhor, cada conjunto de etapas selecionadas forma os 

chamados protocolos da Triagem Auditiva Neonatal. Podem conter, inclusive, mais 

de uma técnica. 

Um teste de duas etapas − para ilustração e sem exaurimento do assunto − 

pode ser, por exemplo, constituído de um teste com a técnica do EOAT e, no caso 

de falha, um segundo teste pelo método do PEATE-A. Duas etapas podem também 

existir, em outra combinação, com a duplicidade de aplicação de uma única técnica. 

(MONTEIRO, 2008). 

Em 2007, o Joint Committee on Infant Hearing citou a possibilidade de 

utilização do registro das EOAT para crianças sem indicadores de risco, devido à 

facilidade de sua aplicação, bem como o uso do PEATE-A apenas nos neonatos que 

haviam falhado nesse procedimento, para diminuição de falso-positivos, que 

geravam um grande número de encaminhamentos para diagnóstico. (JCIH, 2007). 

Já para os neonatos com maior risco, manteve-se a recomendação da 

década de 1980, com a aplicação apenas do PEATE-A, já que estes neonatos têm 

maior probabilidade de portarem uma patologia auditiva específica, só identificada 

por meio deste teste: o Espectro da Neuropatia Auditiva.  (JCIH, 2007). 

Vale ressaltar que os procedimentos de diagnóstico para neonatos − para 

definição e confirmação de deficiência auditiva permanente − são de alto custo e alta 

complexidade para o sistema de saúde. Assim, um número excessivo de falso-

positivos poderia levar a um aumento do custo na implementação de programas de 

TANU, além de uma falta de credibilidade nos procedimentos por pais e profissionais 

da saúde. (AAP, 1999; JCIH, 2007, LEWIS et al, 2010).   
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1.3. A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) no Brasil 

No Brasil, foi a partir de 1998 que a TAN iniciou sua trajetória, com a 

implantação gradativa, porém assistemática, desta ação em parte dos hospitais 

privados e públicos no território nacional (BRASIL, 2004; TOCHETTO, 2005; 

GATANU, 2011).  

Também em 1998, foi criado no Brasil o Grupo de Apoio à Triagem Auditiva 

Neonatal Universal (GATANU), com o objetivo de divulgar e sensibilizar a sociedade 

para a necessidade do diagnóstico precoce da surdez (LEWIS et al., 2010). 

No Gráfico 1, que segue, fica evidenciada a realização crescente da TAN no 

Brasil, no período de 1988 a 2005; as pesquisas realizadas não se valeram da 

identificação de quais os tipos de protocolos foram usados na triagem (LIMA, 

MARBA; SANTOS, 2006). 

 

 

 
 

Gráfico 1 − Programas de TAN no Brasil (1988-2005) 
Fonte: GATANU (2011, p.135). 
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A primeira Lei Municipal que se refere à TAN foi publicada no Município de 

São Paulo, por meio do Decreto nº 42.214, de 22 de julho de 2002, para 

regulamentar a Lei nº 12.556, de 8 de janeiro de 1998, que instituiu o Programa de 

Saúde Auditiva para as Crianças no Município de São Paulo, e que em seu Art.º 7,  

§ único dispõe que:  

As ações do Programa deverão estar voltadas aos recém-nascidos e 
às crianças do Município de São Paulo. 

Parágrafo único - As ações direcionadas às crianças recém-nascidas 
deverão ser realizadas em todas as maternidades e hospitais 
similares da Rede Pública Municipal e naqueles integrados no 
Sistema Único de Saúde. (SÃO PAULO, 2002). 

No ano de 2004, esclarece Lewis et al (2010), o secretário nacional de 

Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições regimentais e através da Portaria 

GM/MS nº 2.073, identificou a necessidade de regulamentar as ações em saúde 

auditiva, destinadas à atenção básica e aos serviços de atenção à Saúde Auditiva 

de Média Complexidade, assim como os Serviços de Atenção à Saúde Auditiva de 

Alta Complexidade, bem como determinar os seus papéis na atenção à saúde e às 

qualidades técnicas, necessárias ao bom desempenho de suas funções, por meio da 

Portaria SAS/MS nº 587, de 07 de outubro deste mesmo ano.  

Assim, em 2004, tanto a Portaria SAS/MS nº 587, como a Portaria SAS/MS 

nº 589, fixaram as diretrizes para credenciar os serviços de alta e média 

complexidade, visando o atendimento dos deficientes auditivos, para diagnóstico, 

seleção de próteses auditivas e intervenção clinica e terapêutica necessária. Estas 

portarias facilitaram o acesso dos portadores de problemas auditivos, a eles 

garantindo o diagnóstico e também o respectivo tratamento.  (BRASIL, 2004; 

2004a).   

Do ponto de vista legal, a obrigatoriedade da TAN começa sua trajetória a 

partir da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, que no Brasil foi instituída 

em 28 de setembro de 2004, por meio da Portaria GM/MS nº 2073. (BRASIL, 

2004b).  

Considerando a Constituição Federal (CF), em seu Capítulo II – Da 

Seguridade Social, Seção II – Da Saúde, em seus artigos 196 a 200; as Leis 

Orgânicas da Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990; a Política Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência, 
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instituída pela Portaria nº 1.060/GM, de 05 de junho de 2002, bem como a 

supracitada Portaria GM/MS nº 2.073, que instituiu a Política Nacional de Atenção à 

Saúde Auditiva tem-se as seguintes resoluções, apresentadas no Vade Mecum 

Saraiva (2010): 

Art. 1º. Instituir a Política de Atenção à Saúde Auditiva a ser 
implantada em todas as unidades federais, respeitadas as 
competências das três esferas de gestão. 

Art. 2º. Estabelecer que a Política Nacional de atenção à Saúde 
Auditiva seja implantada de forma articulada entre o Ministério da 
Saúde, as Secretarias de Estado de Saúde e as Secretarias 
Municipais de Saúde. 

Art. 3º. Definir que a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, 
de que trata o artigo 1º desta portaria.   

Art. 4º. Criar no prazo de 120 dias, a contar a publicação deste ato, 
uma Câmara Técnica subordinada à Secretaria de Atenção à Saúde, 
como o objetivo de acompanhar a implantação e a implementação da 
política instituída por esta portaria. 

Art. 5º. Determinar à Secretaria de Atenção a Saúde, isoladamente 
ou em conjunto com outras Secretarias do Ministério da Saúde, que 
adote todas as providências necessárias à plena estruturação da 
Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, ora instituída. 

Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(VADE MECUM, 2010, p. 432).  

Ainda, pela Portaria 589, de 08 de outubro de 2004, o Secretário de Atenção 

à Saúde, determinou o pleno atendimento à pessoa portadora de deficiência 

auditiva, dependendo da qualificação e complexidade dos processos de avaliação 

diagnóstica, incluindo tratamento clínico, seleção, adaptação e fornecimento de 

aparelhos de amplificação sonora individual, assim como acompanhamentos e 

terapia fonoaudiológica (BRASIL, 2004a).  

Desta vez, a norma considerou a necessidade do cadastramento dos 

serviços de saúde auditiva, e suas respectivas classificações, no Cadastro Nacional 

de Estabelecimento de Saúde (CNES), visando definir os mecanismos para a 

operacionalização dos procedimentos de atenção à saúde auditiva no Sistema de 

Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde – SIA/SUS. (BRASIL, 2004). 

O ano de 2010 ficou assinalado com a promulgação da Lei nº 12.303, de 2 

de agosto, como marco legal da obrigatoriedade da realização do exame consistente 

da Triagem Auditiva Neonatal de caráter universal, sendo de cumprimento cogente 
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para todos os hospitais e maternidades do país, fossem eles públicos ou 

particulares. (BRASIL, 2010).  

A referida lei dispõe em seu Art. 1º. que:  

Art. 1º. É obrigatória a realização gratuita do exame denominado 
Emissões Otoacústicas Evocadas, em todos os hospitais e 
maternidades, nas crianças nascidas em suas dependências 
(BRASIL, 2010).  

Desta forma, foi possível criar uma rede de Saúde Auditiva no território 

nacional, que pudesse atender a toda a população nas suas necessidades relativas 

à audição e deficiência auditiva, inclusive aos neonatos.   

Cabe ressaltar a importância dos centros de Alta Complexidade para a 

realização do diagnóstico, tratamento e intervenção em neonatos que falharam na 

TANU. Sem estes centros, as famílias deveriam buscar, com recursos próprios, os 

serviços privados para assistência especializada em agravos auditivos, o que se 

sabe ser inviável para cerca de 75 a 90% da população, considerada dependente do 

Sistema Único de Saúde (SUS).  Somente após a criação desta rede de assistência 

é que se tornou possível a realização da TANU nas maternidades brasileiras. 

(BRASIL, 2009a). 

No entanto, mesmo após a criação da rede em Saúde Auditiva no Brasil, o 

diagnóstico precoce não foi alcançado de forma efetiva.  A TANU não foi implantada 

em todas as maternidades, mesmo com a publicação de leis municipais e estaduais 

que obrigavam a realização da TANU.  E a meta de diagnóstico e intervenção 

precoces, entre o 3o e o 6o mês de vida ainda não foi alcançado.  Os programas de 

TANU, apesar de surgirem de forma gradativa e crescente, ainda podem ser 

encontrados de forma assistemática e com diferentes protocolos e técnicas de 

realização.   

Segundo Tochetto e Vieira (2006), as leis concernentes à TAN prescrevem 

ações de caráter individual ou coletivo, de prevenção básica à saúde, devendo estar 

direcionadas à promoção da saúde auditiva, atuando relativamente na prevenção e 

na identificação precoce dos problemas auditivos, de maneira a fornecer a 

assistência necessária aos deficientes auditivos e ações educativas e informativas 

na orientação familiar.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2466210/art-1-da-lei-12303-10
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Atualmente, aguarda-se que o Ministério da Saúde (MS), no uso de suas 

atribuições, possa publicar as recomendações para a realização da TANU, em todo 

o território nacional, de forma efetiva e eficaz, com custo viável e adequado à 

introdução desta nova ação nos hospitais públicos e privados no Brasil. 

Não há dados que mostrem o número de maternidades que já implantaram a 

TANU no Brasil, ou o número de neonatos já submetidos a este exame, desde a 

publicação da lei federal supracitada. 

Assim, é comum que se questione a implantação de um novo serviço em 

saúde, não necessariamente pela sua necessidade, mas pela relação entre seu 

custo e efetividade. Ou então, pela sua eficácia. (NITA et al., 2010) 

De qualquer forma, para a implantação, se faz necessário a utilização de 

protocolos e procedimentos. 

1.4. Protocolos de TANU 

No caso da TANU, uma das formas de se avaliar o custo destes programas 

refere-se à utilização de protocolos e procedimentos, que tenham a menor 

ocorrência de falso-positivos e, consequentemente, menor número de 

encaminhamentos para diagnóstico, gerando menor custo. (GORGA; NEELY, 2003). 

Conforme os ensinamentos de Kemper e Downs (2000), os protocolos para 

a realização de TAN são definidos por um complexo de estratégias; todas 

provenientes de evidências científicas disponíveis, em conjunto com a avaliação de 

profissionais que organizam o processo de modo estruturado.  Assim, tem-se como, 

finalidade amparar qualitativamente os profissionais de saúde na tomada de 

decisões.  

Os protocolos trazidos por tal procedimento certamente têm desdobramento 

logístico e econômico para as unidades de saúde, sendo este último, um item de 

interesse e oportunidade para o presente estudo, centrado na análise dos custos e 

na eficácia de sua adoção obrigatória. 
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O capítulo que segue apresenta os custos da Triagem Auditiva Neonatal 

Universal (TANU); a importância da Economia em Saúde e alguns conceitos afins; 

as Avaliações em Saúde e Tecnologia e seus Custos no Brasil e no Mundo.  
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CAPÍTULO II – CUSTO DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 
UNIVERSAL (TANU) 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), os custos fazem 

referência aos valores de todos os recursos gastos na produção de um bem ou 

serviço. Neste caso, o custo em saúde deve ser evidentemente considerado. Já a 

efetividade é a avaliação dos resultados e as consequências oriundas de tecnologias 

sanitárias, quando são efetivamente utilizadas em situações reais ou habituais de 

uso.  

Entende-se, desta forma, que os custos são influenciados e inter-

relacionados com a efetividade, eficiência e eficácia, visando à avaliação econômica 

da gestão administrativa da saúde. 

A avaliação econômica da saúde tem como palco o confronto de diferentes 

tecnologias, diferentes procedimentos para cada indivíduo e, no caso desta 

dissertação, o neonato.  

Pensando na melhor escolha e na melhor estratégia para alcançar tal 

propósito – que é de identificar caminhos de política econômico-financeira interna de 

determinada instituição de saúde – a análise pautada no custo é a alternativa 

escolhida para viabilizar o que se pretende, uma vez que se trata de estudo 

comparativo de alternativas de intervenção em face da mesma ação.  

Esta análise implica em certas fases que compreendem demarcação e 

quantificação de metas, bem como a demarcação de diferentes estratégias 

alternativas para serem alcançadas, não dispensando o cálculo da efetividade de 

cada uma das estratégias pensadas (ADAM; EVANS; MURRAY, 2003).  

2.1. Economia em Saúde e Conceitos Afins 

As áreas da Saúde e da Economia são bastante povoadas por conceitos e 

terminologias, por vezes complexas, mas que aqui são merecedoras de explicação 

para uma correta compreensão dos termos abordados.  
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No caso da Economia em Saúde, a confluência de outras áreas correlatas 

também contribui para a dificuldade e necessidade de esclarecimentos sobre 

algumas expressões. 

Inicia-se tal esclarecimento com a própria terminologia “Educação em 

Saúde”, com base em Piola e Vianna (2002, p.5-6) em publicação para o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 

Economia e saúde estão interligadas de várias formas; seu estudo e 
pesquisa sistemática e a aplicação de instrumentos econômicos a 
questões tanto estratégicas como operacionais do setor saúde deram 
origem à „economia da saúde’. No entanto, a definição do objeto 
desta disciplina não aconteceu até a década de 70. Isto porque parte 
de seu conteúdo, tradicionalmente, desdobrou-se em tópicos de 
outra disciplina, o „planejamento em saúde‟. 

[...] 

Até hoje permanece em discussão o nome dessa disciplina. De 
acordo com o grau de comprometimento teórico de cada grupo 
acadêmico, encontramos várias denominações: aspectos 
econômicos da saúde, saúde e economia, planejamento econômico-
sanitário, economia política da saúde. A forma mais comumente 
encontrada é economia da saúde, que julgamos ter maior precisão 
para denominar esta área de especialização tão recente. 

[...] 

Dentro dessa linha, outros trabalhos mostram o impacto do 
desenvolvimento econômico no nível de saúde de uma população, 
ou ainda: a distribuição geográfica dos recursos dedicados à saúde; 
estudos comparativos entre sistemas de saúde de vários países; 
estudos sobre resultados de programas específicos de intervenção 
na comunidade; estudos sobre financiamento e gastos globais com 
saúde. Outro tipo de trabalho é a análise econômica de bens e 
serviços específicos, como, por exemplo, a análise do custo-
efetividade de um novo medicamento, ou da viabilidade econômico-
financeira de uma nova tecnologia médica. Todos esses trabalhos 
demonstram o potencial do conhecimento econômico aplicado à 
saúde. A economia da saúde lança mão da colaboração 
multidisciplinar para entender o significado das necessidades de 
serviços de saúde e as relações entre oferta e demanda (PIOLA; 
VIANNA, 2002, p.5-6). 

Outros conceitos merecem ser apresentados: 

Análise de custo-efetividade: Trata-se da avaliação econômica completa no 

setor da saúde para comparar as distintas intervenções de saúde, cujos custos são 

percebidos em unidades monetárias e os respectivos efeitos, em unidade clínico-

epidemiológica (DAMASCENA; ALENCAR, 2007).  
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Avaliação de tecnologias em saúde: Diz respeito ao complexo de produção e 

de pesquisa de informações, baseando-se em critérios de custo, de risco, de 

efetividade; ou de impacto do seu uso, de segurança e critérios éticos que 

propendem à aquisição, seleção, distribuição; ou ao uso adequado de tecnologias, a 

incluir a avaliação de sua necessidade (DAMASCENA; ALENCAR, 2007). 

Avaliação econômica em saúde: Como explicam Donaldson, Currie e Mitton 

(2002), em tradução livre, a avaliação econômica em saúde compara diferentes 

procedimentos e tecnologias no âmbito da saúde; com relação aos seus custos e 

efeitos sobre a situação de saúde de diversas coletividades, núcleos de atendimento 

etc.  

Economia da saúde: Disciplina que integra as teorias econômicas, clínicas, 

sociais e epidemiológicas, a fim de examinar os fatores e os mecanismos que 

condicionam e determinam a produção, a distribuição, o financiamento e o consumo 

dos serviços e dos bens de saúde (DAMASCENA; ALENCAR, 2007). 

Tecnologias em saúde: Conjunto de medicamentos, equipamentos, insumos 

e de procedimentos utilizados na prestação de serviços da área da saúde, bem 

como das técnicas de base (infraestrutura) desses serviços e organização. As 

tecnologias em saúde, como ensinam Donaldson, Currie e Mitton (2002), podem ser 

classificadas com a seguinte tipologia: a) de apoio e de assistência à saúde 

individual; b) de promoção e de proteção da saúde, além c) da prevenção da doença 

na comunidade. 

Universalidade: Condição que abrange, indiscriminadamente, a todos os 

indivíduos. A universalidade é o primeiro princípio do Sistema Único de Saúde, cuja 

adoção pela Carta Federal de 1988 foi resultado de lutas sociais há tempos 

travadas, sobrepujando a discriminação de clientela pelos serviços de saúde em 

face de contribuintes e não contribuintes, previdenciários ou não. (BRASIL, 2010). 

Utilidade: Conceito empregado para indicar a satisfação obtida pelo 

indivíduo, em razão do consumo de bens e serviços de saúde. Esse conceito é 

utilizado para nominar quantificações da qualidade de vida dos indivíduos, que pode 

não estar baseada obrigatoriamente nas preferências dos consumidores, podendo 

ser o resultado de avaliações feitas por profissionais. (DAMASCENA; ALENCAR, 

2007). 
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2.2. Principais Metodologias de Avaliação Econômica na Área da 
Saúde. 

As principais metodologias de avaliação econômica na área de saúde 

compreendem: a análise de custo-efetividade; o custo-utilidade; o custo-benefício e 

o custo-minimização. Ou seja, são as principais técnicas de avaliação econômica 

completa, como sinaliza o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009). 

Estes são conceitos atinentes aos tipos de custos, que são utilizados na 

busca da eficiência econômico-operacional, bem como custos relativos aos 

resultados sociais concretos, para a percepção de melhores implementos. 

Seguem os conceitos destes tipos de custos: 

 

Custo-efetividade: 

 

Segundo Silva (2003, p.19), o custo-efetividade é a “avaliação econômica 

completa, no âmbito da saúde, que compara distintas intervenções de saúde, cujos 

custos são expressos em unidades monetárias, e os efeitos, em unidade “clínico-

epidemiológicas”. 

Para o Glossário Temático de Economia da Saúde, do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2009,p.16), o custo-efetividade é a “avaliação econômica completa, no 

âmbito da saúde, que compara distintas intervenções de saúde, cujos custos são 

expressos em unidades monetárias e os efeitos, em unidades clínico-

epidemiológicas”. 

 

Custo-utilidade: 

 

Para o Glossário Temático de Economia da Saúde, do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2009, p.16), o custo- utilidade refere-se à: 

Avaliação econômica completa que permite a comparação entre 
quaisquer tipos de intervenções de saúde e os efeitos dessas, 
medidos em Anos de Vida Ajustados pela Qualidade (AVAQ). Nota: 
os custos de intervenções de saúde são expressos em unidades 
monetárias (BRASIL, 2009, p.16). 
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Castro (2005, p.05), ao discorrer sobre o assunto, pondera que o custo-

utilidade: 

Mede o efeito de um programa/projeto/ação em termos de utilidade, 
ou seja, do valor para o indivíduo e a sociedade de determinado nível 
de saúde. Os resultados são expressos em termos de custo por dia 
saudável ou anos de vida, ajustado pela qualidade. Ex. Gêmeos 
idênticos, com profissões diferentes, um pintor outro tradutor. Os dois 
quebram o braço e ficam igualmente doentes. No entanto, vão 
valorar diferentemente o significado do braço quebrado, 
consequentemente, do tratamento e de como este melhora a 
qualidade de vida. 

Custo-benefício: 

 

O custo-benefício, para Damascena e Alencar (2007, p.34) é a “avaliação 

econômica completa de tecnologias, no âmbito da saúde, em que tanto os custos 

das tecnologias comparadas quanto seus efeitos são valorizados em unidades 

monetárias”. 

Para o Glossário Temático de Economia da Saúde, do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2009, p.16), o custo-benefício diz respeito à “avaliação econômica 

completa de tecnologias, no âmbito da saúde, em que tanto os custos das 

tecnologias comparadas quanto seus efeitos são valorizados em unidades 

monetárias”. 

O mesmo glossário aparta custo-benefício de custo-efetividade. O custo-

benefício é vocábulo a integrar vários estudos, como os de Porter et al (2009), ao se 

referirem ao termo para alcançar avaliações econômicas também relativas à TANU, 

quando afirmam que “as abordagens atuais na triagem auditiva neonatal universal 

(TANU) costumeiramente referem-se a critérios específicos porque são exatamente 

tais critérios os esperados a resultar das ações da referida triagem (PORTER et al, 

2009,p.34). Prosseguem, adentrando na terminologia, citando que o “custo-benefício 

(benefit-cost) é um método eficaz a prover a descrição de dados que destacam a 

utilidade, em níveis administrativos, econômicos e políticos, da adoção de certos 

procedimentos” (PORTER et al, 2009, p.38). 
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Afirmam, ainda, que a avaliação dos custos e benefícios permite 

considerações clínicas, além das sociais, para serem incorporadas à análise 

monetária, apontando melhor desenvolvimento para os operadores e qualidade de 

vida aos usuários auxiliando, assim, na seleção dos diversos protocolos da TANU. 

 

Custo-minimização: 

 

Para o Glossário Temático de Economia da Saúde, do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011, p.76), o custo-minimização concerne à “avaliação econômica que 

compara somente os custos de duas ou mais tecnologias. Nota: os efeitos sobre a 

saúde que resultam das tecnologias comparadas são considerados similares”. 

Para Albuquerque et al (2008, p.358) , ao se referirem ao custo-minimização 

no emprego de análises econômicas de saúde na área da farmácia, afirmam que: 

A análise de custo-minimização é uma das mais simplificadas, e 
baseia-se no pressuposto de que as duas drogas comparadas 
tenham a mesma eficácia clínica. Não se avalia resposta, efeitos 
adversos, custos de infusões, entre outros. Analisa-se somente os 
custos das unidades dos medicamentos utilizados, isoladamente. 
(ALBUQUERQUE et al, 2008, p.357).  

Ainda reportando-se a tal conceito, Marcos Ferraz, em matéria publicada na 

Revista Gestão Estratégica em Medicina Laboratorial (2006, p.2), cita que:   

É o tipo mais simples, mas não é mais utilizada. Ela pressupõe, de 
certa forma, que as intervenções que estamos comparando são 
iguais no que diz respeito ao ganho de saúde. Eu não meço, mas 
assumo o pressuposto que são iguais. Somente comparo custos. A 
que apresentar custo menor é a melhor estratégia. 

Por fim, Campino (2008), referindo-se à Economia em Saúde e fazendo 

alusão à publicação do Banco Mundial (BM), em 1993, intitulada “Relatório de 

Desenvolvimento do Mundo”, expressa sua preocupação com algo que nominou de 

“Investimento em Saúde”.  

Prossegue Campino (2008, p.221) afirmando que tal documento “é até hoje, 

referência para quem trabalha com avaliação econômica de projetos/programas de 

saúde”, ensejando o nascimento – talvez, mas essencialmente evoluindo o interesse 

em se aprofundar sobre a temática. 
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Campino (2008, p.221) menciona, seguindo a abordagem histórica da 

questão, a existência da Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste 

(SUDECO), a criação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e de 

outros órgãos, a corroborar com a preocupação de “avaliar um programa de saúde 

utilizando a análise de custo-benefício no Brasil.” 

Campino (2008, p.222) refere-se a G.Mooney, para quem a “economia da 

saúde é a disciplina de economia aplicada ao tópico de saúde”. Aduz também que 

“Economia da Saúde é a aplicação da ciência econômica aos fenômenos e 

problemas associados ao tema da saúde”. 

Finalmente, para Morris et al, a Economia da Saúde é: 

A aplicação da teoria econômica, modelos e técnicas empíricas para 
a análise da tomada de decisão por indivíduos, provedores de 
atenção de saúde e governos a respeito de saúde e atenção de 
saúde. (MORRIS et al apud CAMPINO, 2008, p.223). 

2.3. Avaliações em Saúde e Tecnologia X Custos 

O sistema de saúde pública do Brasil transitou, nos últimos anos, por 

inúmeras reformulações. Uma das principais reformulações é a descentralização das 

ações de saúde, que direcionavam a avaliação das atenções à saúde para os 

estados e municípios.   

As fundamentais responsabilidades com a prestação de serviços de saúde 

foram assumidas pelos estados e municípios, induzindo gestores à iniciação de 

diversas ações de reorganização dos serviços de saúde. Entre estas ações está o 

desafio da reestruturação da rede básica de atenção à saúde, sem redução da 

oferta dos serviços, abonando o acesso universal e integral diante da hierarquização 

dos níveis de assistência (NITA et al., 2010). 

A avaliação de atenção à saúde no Brasil iniciou-se por diferentes tipos de 

tratamentos, para as várias patologias existentes. O mais pretérito experimento de 

avaliação foi quando foram suscitadas as discussões sobre determinadas doenças, 

com propostas para evitá-las e também tratá-las. (CASTRO, 2005). 
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A implicação para adoção de sistemas de avaliação à saúde tem, por 

exemplo, como já mencionado anteriormente, a Triagem Auditiva Neonatal (TAN) no 

Brasil, tratamento direcionado aos neonatos que precisam passar pela triagem, em 

busca da identificação de problemas auditivos, aplicada nos hospitais e 

maternidades públicas e privadas do país. (CASTRO, 2005). 

A atenção à saúde dos neonatos tem sido assunto de grande pauta e 

relevância, pois a Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) tem fornecido 

protocolos de avaliação, que asseguram a saúde do neonato, identificando os 

problemas auditivos. Este é um dos aspectos que merece especial atenção à saúde 

dos neonatos, pois com a TANU é possível dar o atendimento preciso para os casos 

detectados de surdez nos recém-nascidos. A TANU é um protocolo essencial de 

tecnologia universal, demandando análises múltiplas, notadamente em relação ao 

custo de sua implantação. 

De acordo com o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde – 

PNASS (BRASIL, 2005), a avaliação em saúde é a parte fundamental para o 

planejamento e para a gestão do sistema de saúde. A avaliação de um sistema 

efetivo tem como finalidade a reorganização e o cumprimento das ações e serviços, 

atribuindo novas dimensões, de maneira a considerar as necessidades de seu 

público, fornecendo uma maior racionalidade ao uso dos recursos destinados à 

saúde.  

A aplicação da avaliação em saúde, neste caso, é uma necessidade 

indispensável para os neonatos, pois sem esta ação as perdas auditivas nesta 

população podem passar despercebidas, causando inúmeras dificuldades ao 

desenvolvimento da criança. 

No Brasil, conforme a Lei 8.080/90, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem 

por objetivo fornecer e garantir a universalidade e a integralidade à saúde, 

permitindo, assim, maior acesso da população brasileira às redes de atendimento. 

Porém, os recursos disponíveis na maioria dos casos não são utilizados da forma 

mais efetiva e equitativa para que este objetivo seja atingido (CHOO; DERR, 2010). 

Esse Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS) visa 

à avaliação em saúde, por meio da eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, 

como processos e resultados relacionados ao risco, conhecimento da satisfação dos 

cidadãos com relação aos serviços públicos de saúde, buscando pela resolução e 

qualidade destes serviços. 



43 

Cabe ressaltar o entendimento dos conceitos de eficiência, eficácia e 

efetividade com base em autores como Kemper e Downs (2000) e Durante et al 

(2005) pelo vasto volume de reflexões conceituais que produziram. 

Eficiência: Conceito econômico derivado da escassez de recursos que visa à 

produção de bens e serviços valorizados pela sociedade ao menor custo social 

possível. 

Eficácia: Medida dos resultados ou consequências decorrentes de uma 

tecnologia sanitária, quando utilizada em situações ideais ou experimentais. 

Efetividade: Medida dos Resultados ou consequências decorrentes de uma 

tecnologia sanitária, quando utilizada em situações reais ou habituais de uso. 

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS), com a participação de Secretarias de 

Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e em conjunto com a 

Secretaria de Atenção a Saúde (SAS)determinou a utilização de metodologias para 

serem usadas no Sistema Único de Saúde e na Saúde Complementar que, por meio 

de documento do Ministério da Saúde, definiu a Avaliação de Tecnologias em Saúde 

(ATS) como:  

Processo contínuo de análise e síntese dos benefícios para a saúde, 
das consequências econômicas e sociais resultantes do emprego de 
tecnologias, considerando os seguintes aspectos: segurança, 
acurácia, eficácia, efetividade custos, custo-efetividade e aspectos de 
equidade, impactos éticos, culturais e ambientais envolvidos na sua 
utilização (NITA et al., 2010, p.23). 

Embora esta revolução na saúde tenha resultado em muitas mudanças, o 

Brasil tem apresentado inúmeras desigualdades com ações básicas de saúde, bem 

como tem enfrentado o desafio da obtenção de ganhos incrementais na saúde 

quando se trata do desenvolvimento de novas tecnologias a serviços da saúde. 

(NITA et al, 2010).  

O grande desafio brasileiro é a implementação de um sistema de saúde que 

seja similar aos países desenvolvidos. Esta busca pela eficiência que compreende o 

máximo de benefícios com o mínimo de recursos é vista como uma alternativa e 

adequadamente responsável. (NITA et al., 2010). 

Com isso, visando à necessidade da adoção de alternativas adequadamente 

responsáveis e de uma tecnologia eficiente, estes conceitos e suas diretrizes podem 
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ser direcionados para a utilização da TANU, na qual a realização de protocolos que 

identificam a deficiência auditiva nos neonatos é de grande complexidade, exigindo 

da tecnologia a participação efetiva para estes programas. A Política Nacional de 

Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS) têm como objetivo garantir que as 

tecnologias sejam seguras e eficazes, de modo a serem empregadas da melhor 

forma possível e adequadas às necessidades dos usuários da saúde pública. 

Porém, somente o uso de tecnologias não é o suficiente para benefícios 

deste porte. É necessário um planejamento que assegure os recursos financeiros 

destinados à saúde pública; que sejam utilizados sem prejuízo da equidade, como 

também dos princípios de universalidade e integralidade do SUS. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), os diferentes atores do 

sistema de saúde precisam ser orientados nas ocasiões das tomada de decisões, 

quando se trata de avaliação, incorporação, utilização, difusão, e também a retirada 

de tecnologias no sistema de saúde.  

Por esta razão, é de competência do Ministério da Saúde a coordenação, 

em âmbito nacional, das ações de ATS presumidas nas diretrizes desta política, por 

meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT), ou de outro órgão criado 

especificamente para tal finalidade.  

Portanto, o DECIT deve agir com competência na busca por novas 

tecnologias que poderão ser utilizadas para a TAN. Os protocolos de Emissões 

Otoacústicas por Estímulos Transientes (EOAT); estudo das Emissões Otoacústicas 

– Produto de Distorção (EOAPD); Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 

(PEATE) − são protocolos de alto custo e diante deste trad-off, os hospitais e 

maternidades públicas têm usado o TANU, que é eficiente e têm um baixo custo 

(JARDIM, 2006). 

Por Trad-off entende-se dilema econômico, impasse de decisão visando 

garantia de retorno, com custos elevados e diferenciados. (JARDIM, 2006). 

O Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT) coordena um grupo de 

trabalho contínuo, que atua na avaliação de tecnologias em saúde. Este grupo é 

composto por representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e demais órgãos de administração 

direta do Ministério da Saúde, que fornecem subsídios para as ações articuladas 

visando a implementação das diretrizes da Política Nacional de Gestão em 

Tecnologia em Saúde – PNGTS. (BRASIL, 2010). 
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Em busca do desenvolvimento e da síntese de evidências cientificas no 

campo de ATS, o DECIT deve contar com o apoio da rede de centros colaboradores 

e, também, com as instituições de ensino e pesquisa no país, designadas como 

Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS). 

2.4. Avaliação de Tecnologia em Saúde no Mundo e no Brasil 

Na posteridade da Segunda Guerra Mundial, o grande desenvolvimento 

científico e tecnológico colaborou para o desenvolvimento econômico da saúde e na 

formação dos setores de maior desenvolvimento desta área. Desta forma, a saúde 

da população conseguiu a consideração jurídica e de caráter diretivo do direito à 

saúde, de modo que esta fosse preservada, contribuindo para a expansão dos 

sistemas de saúde e do tratamento médico da coletividade. 

No último século, houve no mundo uma expressiva revolução na saúde, e 

inúmeras ações culminaram numa significativa redução no índice de mortalidade 

infantil e no aumento de expectativa de vida da humanidade.   

Foi na Austrália, Canadá e países da Europa que a Avaliação de Tecnologia 

em Saúde (ATS) teve seu inicio. No ano de 1990, a grande ênfase da Avaliação de 

Tecnologias em Saúde ocorreu no Reino Unido, com uma análise mais coerente e 

disponível para a tomada de decisão a respeito das tecnologias a serem 

incorporadas nos seus sistemas de saúde.  Devido à peculiaridade do sistema de 

saúde norte-americano, a utilização de certos métodos de avaliação tem sido mais 

relevante, como é o caso das recomendadas pela Health Managent Organizations 

(HMOs). (NITA et al,2010). 

No Brasil, a Avaliação de Tecnologias em Saúde tem se concentrado em um 

processo contínuo de análise e síntese de benefícios para a saúde, como também 

outros aspectos e consequências econômicas e sociais do emprego das tecnologias, 

considerando alguns aspectos como: segurança, acurácia, eficácia, efetividade, 

custos, custo-efetividade e certos aspectos de equidade, impactos éticos, culturais e 

ambientais envolvidos na sua utilização. 
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Portanto, a Avaliação das Tecnologias em Saúde, se faz necessária em 

todos os ciclos das tecnologias, desde o estágio inicial de seu desenvolvimento até o 

desaparecimento e abandono. (BRASIL, 2009). 

O Quadro 1 apresenta as dimensões e os contextos da Política Nacional de 

Gestão em Tecnologias em Saúde (PNGTS), conforme dados do Ministério da 

Saúde. 

 

 

 
 

Quadro 1− Dimensões, Informações e Sensibilidade do PNGTS. 
Fonte: Brasil (2009). 

 

A procura por tecnologias eficientes − que carecem de disponibilização por 

meio do sistema de saúde universal e no qual a decisão sobre quais as tecnologias 

deverão ser custeadas − envolve complexidade nos variados tipos de intervenções 

de saúde, havendo a necessidade de se identificar quais as intervenções que 

realmente funcionam, em quais condições, quais os seus custos e todas as demais 

DIMENSÕES INFORMAÇÃO A SER INVESTIGADA
SENSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO 

CONTEXTO

Acurácia
Capacidade da tecnologia em realizar um dado

diagnóstico
Pouco sensível

Eficácia
Benefício da tecnologia sob condições ideais (ensaios

clínicos)
Pouco sensível

Segurança
Existência de efeitos colaterais e adversos provenientes

do uso da tecnologia
Pouco sensível

Efetividade
Benefício da tecnologia sob condições da prática clínica

habitual

Bastante sensível.                          

Depende do acesso ao sistema, acurácia 

diagnóstica, eficácia, adesão do paciente

Avaliação econômica 

(custo-efetividade, 

custo-utilidade)

Busca-se inferir se o benefício gerado pela tecnologia

compensa seus custos, comparado com as alternativas

já existentes no sistema de saúde

Bastante sensível.                             

Depende do tipo de sistema de saúde, 

bem como do seu grau de financiamento.

Impacto orçamentário
Estimativa do aumento do gasto advindo da introdução e

difusão de uma tecnologia em um sistema de saúde

Bastante sensível.                         

Depende de fatores epidemiológicos, do 

nível de cobertura e do acesso ao 

sistema de saúde

Equidade

Igualdade da atenção à saúde, sem privilégios

(socioeconômicos) ou preconceitos (variações biológicas

naturais)

Bastante sensível.                                        

Cada localidade, região ou país tem suas 

próprias necessidades em saúde

Ética

Adequação à filosofia ou código delimitado pelos

princípios de moralidade que são definidos por uma

sociedade ou cultura, considerado ideal ao caráter e na

conduta humana

Sensível.                                                      

Costumes e culturas locais que podem 

afetar a percepção ética.
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complexidades necessárias para a utilização de novas tecnologias aplicadas à 

saúde. (NITA et al, 2010). 

A ATS delineia a síntese do conhecimento produzido sobre as 
implicações da utilização das tecnologias em saúde, bem como 
diversos contextos dos sistemas de saúde público e privado. Logo, 
permite, na prática clínica, apontar o uso mais eficiente da 
tecnologia. (NITA et al, 2010, p. 24). 

Com a evolução dos sistemas de saúde, as novas tecnologias produtoras de 

ganhos indignos sobre custos consideráveis, são responsáveis pelas constantes 

adoções de cautelas na medicina, sustentadas em evidências e análises 

econômicas da saúde, pelos governos de diversos países incluindo o Brasil.  

As tecnologias em saúde são medicamentos materiais, 
equipamentos, sistemas organizacionais, educacionais, de 
informação e de suporte, bem como programas e protocolos 
assistenciais, por meio dos quais a atenção e os cuidados com a 
saúde são prestados à população. (NITA et al, 2010, p. 24). 

Segundo Nita et al (2010), recentemente os procedimentos de economia em 

saúde, aliados as análises dos custos-efetividade e dos custos-utilidade, aderiram 

aos conceitos econômicos buscando a avaliação de tecnologias que têm exercido 

pressões sobre os sistemas de saúde dos mais diversificados países.  

A ATS compreende muitas dimensões, principalmente as de 
acurácia (de tecnologias diagnosticadas), eficácia (probabilidade de 
benefício de uma tecnologia em condições ideais), segurança 
(probabilidade de efeitos colaterais e adversos), efetividade 
(probabilidade de benefício em condições ordinárias, locais), custo-
efetividade, custo-utilidade, impacto, equidade e ética. Todavia, a 
ATSs são, via de regra, parciais, cobrindo algumas das dimensões, 
geralmente aquelas relevantes: para o estágio do ciclo de vida em 
que se encontra a tecnologia, para um determinado sistema de 
saúde e para o patrocinador da ATS. (SILVA, 2003, p.502-503). 

Cabe ressaltar que no Brasil, é o governo que regula o ciclo de vida de 

tecnologias, por meio da ANVISA, da Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) e da 

Agência nacional de Saúde Suplementar (ANS). Isso implica em mencionar que os 

procedimentos em saúde podem ou não incluir o uso de certas tecnologias, com 

base em decisões tanto do judiciário como dos convênios de saúde. 
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Nesse sentido, a incorporação de novas tecnologias baseadas em evidência 

científica, do ponto de vista do aspecto social, além de propiciar mais saúde a 

população com mais eficiência/qualidade/informação ao sistema público de saúde, 

pode propiciar, ao médio prazo, novos padrões mais adequados aos recursos locais 

e regionais. Uma maneira de proporcionar a população o benefício de cada 

tecnologia, bem como, à política aplicada pelo governo no sentido de proteger a 

saúde da população de maneira mais eficiente possível. (SILVA, 2003). 

2.5. Avaliação do Custo-Efetividade  

Os serviços da saúde pública e as informações sobre as diversas 

populações foram passivos de organização e estruturação. Deste modo, pouco a 

pouco, foram criadas estratégias intencionado avaliar e quantificar a expansão de 

certas patologias clínicas e os respectivos procedimentos tendentes a evitá-las. 

Segundo Castro (2005), o intuito das estratégias é diminuir os gastos com 

serviços de saúde, visando atender à demanda populacional existente na saúde 

pública, uma vez que estes serviços carecem de investimento e programas 

constantes para mantê-lo.   

Com o tempo, a metodologia de avaliação econômica de atenção à saúde foi 

sendo aperfeiçoada, passando dos procedimentos descritivos para os 

procedimentos mais complexos, buscando respostas mais racionais para tais 

dilemas públicos. 

Castro (2005, p.01) ensina que a avaliação da atenção a saúde “é uma 

determinação formal da efetividade - resolução formal da efetividade - eficiência e 

aceitabilidade de uma intervenção ou ação planejada para alcançar determinados 

objetivos”. 

Ainda segundo Castro (2005, p.01) a avaliação é: 

A pretensão de comparar um padrão almejado (imagem-objetivo em 
direção a qual se orienta a ação), com a realidade (medida potencial 
na qual esta vai ser modificada), ou o que realmente ocorreu como 
consequência da atividade empreendida, e por outro lado, a 
preocupação em alcançar eficazmente os objetivos propostos. 
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A avaliação em saúde é, portanto, uma análise comparativa existente entre 

diversas opções de programas e projetos relativos aos custos envolvidos e os seus 

respectivos resultados. Estes colaboram com a gestão eficaz da saúde e de suas 

organizações. 

As avaliações econômicas são primorosas ferramentas que auxiliam a 

administração das entidades a tomar as decisões corretas. Conforme Kemper e 

Downs (2000) a avaliação econômica analisa os custos, que, para este estudo, é 

necessária para maximizar os objetivos dos projetos de implantação das triagens 

auditivas. O custo-efetividade justamente compara os custos de distintos programas, 

projetos e ações de saúde, analisando a melhor forma de conseguir o objetivo 

anteriormente definido. 

Para este estudo, os custos são subentendidos em unidade monetária, já os 

resultados são vistos como unidades físicas, resultantes das percepções reais e 

eventualmente simuladas. Este método de custeio é utilizado em ocasiões que os 

benefícios são de difícil contabilização. 

Os estudos econômicos empregados para a saúde precisam de certos 

critérios para avaliação, uma vez que são de difícil compressão e envolvem um 

complexo estudo, que reflete diretamente quanto ao corte de custos, desta forma, 

descartando a possibilidade de melhoria da qualidade dos serviços prestados. (NITA 

et al, 2010). 

Cabe enfatizar que os custos e a consequência de sua administração, 

perfazem um tipo de ciclo passível da análise clínico-econômica a demonstrar as 

mais apropriadas opções para otimizar o sistema. 

A Análise Custo-Efetividade (ACE), para Kezirian et al (2001) é um arranjo 

de análise comparativa sobre custos alternativos, que agem tanto em termos de 

custos como de consequências. Seu objetivo é identificar a opção que atenda o 

melhor resultado clínico por unidade monetária aplicada versus unidade de 

efetividade. 

Algumas consequências resultantes das alternativas de procedimentos ou 

programas sob comparação geralmente, na análise custo-efetividade, se referem a 

um único efeito de saúde de interesse (mortalidade ou morbidade, mas pode se 

referir a vários) que é atingido em diferentes graus pelas opções comparadas e é 

medido em unidades naturais, como: número de mortes evitadas, número de anos 

de vida ganho, número de dias com incapacidade, números de partos prematuros 
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evitados, números de fraturas evitadas, bem como número de neonatos identificados 

com perda auditiva, sendo esses os custos das alternativas medidos em unidades 

monetárias (SILVA,2003; DRUMMOND et al., 1997). 

Em conformidade com Damascena e Alencar (2007), foi possível verificar 

que de dez trabalhos que adotaram o ponto de vista do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e apresentaram alternativas para intervenções praticadas na saúde pública 

brasileira, mostrou que em cinco deles usou-se a análise de decisão baseada no 

Modelo de Markov e nos outros cinco a análise custo-efetividade. Em certas análises 

de custo, utilmente são usadas informações (custo e probabilidade), sendo estas 

utilizadas em outras análises de mesma temática (meta-análise). 

O Modelo de Markovfoi descrito pelo Professor Andrei A. Markov, da 

Universidade de S. Petersburgo, Rússia, em 1886. Trata-se de um modelo de 

transição de estados de saúde, no qual eventos incertos são modelados para 

transitar entre estados definidos de saúde. Além de mensurar o custo-efetividade 

para comparar custos de tratamento, o modelo de Markov tornou-se útil na análise 

de decisão clínica quando o problema envolve evolução no risco de desfechos ao 

longo do tempo e quando o evento clínico pode ocorrer repetidamente no horizonte 

de tempo analisado.  

A Figura 1 mostra esse Modelo de Markov e seus ciclos. 

 

 
Figura 1 – Modelo de Markov 

Fonte: Nita et al (2010) 
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O Modelo de Markov é usado nas condições que necessitam de modelos 

com estados de saúde mutuamente exclusivos, em cenários mais complexos, nos 

quais os pacientes possam evoluir ao longo do tempo. Esse processo pode ser 

expresso graficamente pelo diagrama de bolhas, sendo por formas circulares ou 

ovais, interligada com uma linha para cada círculo; setas também compõem o 

diagrama, com o objetivo de mostrar a conexão ou a transição considerada entre os 

diversos estados de saúde. As setas ainda podem ser bidirecionais, com a finalidade 

de ilustrar a habilidade de mover-se de um estado para o outro e de volta ao inicial. 

Também, é possível que o estado seja repetido em determinado ciclo. Para finalizar, 

tem-se o ciclo do tempo, que corre para baixo e representa o ciclo da doença 

específica. (NITA et al., 2010). 

2.6. Método de Análise da Efetividade 

A análise de custo-efetividade diz respeito à opção da melhor estratégia para 

atingir determinado objetivo. Trata o método de análise da efetividade, de propor 

estudos comparativos de diferentes alternativas de intervenções para a execução de 

uma mesma ação. (DAMASCENA; ALENCAR, 2007).  

Deste modo, a observância desse método implica em etapas a serem 

verificadas, valendo-se da quantificação e qualificação de cada prática estudada em 

razão da meta, daquilo que se deseja. Para isso se faz necessário compreender as 

diferentes estratégias para alcançá-la com cálculo e identificação dos custos de 

cada tática; identificação e respectivo cálculo da efetividade de cada opção; análise 

do custo, da relação e da efetividade de cada estratégia.  

Além disso, é relevante a aferição de sensibilidade, ou seja, aquela que testa 

o tanto do impacto a alterar os valores estimados pelas variáveis-chave sobre os 

resultados do estudo. Este tipo de estudo tem por objetivo, ratificar e comparar 

valores de diferentes meios para atingir determinado resultado. 

Para Damascena e Alencar (2007), a análise de custo ou método de custo 

de utilidade é outro meio mais refinado da análise do custo-efetividade, explicado 

pela constatação que este calcula a efetividade pela qualidade e duração da 
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sobrevida, obtida pelo tipo de intervenção médica adotada. Neste método analítico, 

a efetividade é averiguada pelo Quality Adjusted Life Year- QALY (Ano de Vida 

Ajustado por Qualidade), que leva em consideração a qualidade da sobrevida e o 

tempo decorrente dos diversos tipos interventivos.  

É de se reconhecer tal método, como interessante vertente de exame 

econômico de saúde, sendo bastante pertinente quando se pensa sobre a Triagem 

Auditiva Neonatal. Seja no teste ou no chamado re-teste, avaliar os custos se mostra 

administrativamente imprescindível (CAO-NGUYEN; KOS; GUYOT, 2007).  

2.7. Método de Análise de Custo-Efetividade 

O conhecimento da estrutura de custos de uma organização é muito 

importante para o gerenciamento mais adequado dos serviços, otimizando 

racionalmente o uso dos insumos e empregando essas informações para servir de 

apoio ao planejamento a médio e longo prazo (KEMPER; DOWNS, 2000).  

As estruturas de custos são peculiares a cada empresa, refletindo seu 

padrão tecnológico empregado na produção e na estrutura administrativa, entrando 

nessa conta o número de indivíduos ocupados nas diferentes atividades (produtivas 

ou não), a política de vendas, estrutura comercial e outros. 

O uso pelas companhias de sistemas de custeio é antigo, sendo que as 

principais implicações de um sistema de custeio, conforme a literatura são aqui 

apresentados: 

 

a) Administração dos Recursos 

 

Para Kempere Downs (2000), as empresas existem em razão de um objetivo 

ou missão e, para alcançar este objetivo, consomem recursos que devem ser 

dirigidos na obtenção de melhores resultados. 
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b) Avaliação de Desempenho 

 

Kezirianet al (2001) ensinam que a avaliação terá entre seus elementos o 

montante de recursos esgotados comparativamente ao planejado. Essa avaliação 

identificará a atuação do responsável pela gestão de cada unidade de trabalho. 

 

c) Formação do Preço de Venda 

 

Conhecer a estrutura de custos permite o assentamento do serviço ou do 

preço de venda de um bem com bases confiáveis, todavia, as relações de mercado 

(demanda X oferta) influenciam com intensidade igual tal definição (KEZIRIAN et al., 

2001). No caso em que os preços são predefinidos, serve o método para 

estabelecer os valores da diferença entre preço pago e custo, permitindo, deste 

modo, estabelecer o melhor conjunto de produtos a serem ofertados.  

 

d) Gerenciamento de Resultado  

 

O resultado de uma empresa é o prejuízo ou lucro auferido. Muitos fatores 

podem exercer influência sobre o resultado, como, por exemplo, os custos e os 

fatores mercadológicos. 

 

e) Informação para Decisão 

 

Informação, nos dizeres de Minayo (2003), vem a ser a matéria-prima 

fundamental no processo de tomada de decisão. Adverte-se que a importância e 

utilidade da informação esta associada, intrinsecamente, à agilidade com que é 

produzida e divulgada. 

 

f) Organização dos Gestores 

 

O crescimento das corporações e a crescente complexidade do processo 

operacional têm suprimido as estruturas centralizadas, passando a existir, então, a 

descentralização, em que o delegar de autoridade e a atribuição de responsabilidade 
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por fases do trabalho ou áreas, tornou-se imprescindível para a execução e 

qualidade das atividades. 

 

g) Planejamento Operacional 

 

O planejamento operacional tem por escopo prever, sequencialmente, as 

ações que devem ser desenvolvidas no processo operacional, com o consumo dos 

recursos envolvidos e prazos de execução. (MONTEIRO, 2008). Orienta a execução 

das ações e serve como base para a correção de anormalidades; materializa-se, 

comumente, no orçamento da empresa, o qual deve ser ordenado na mesma base 

conceitual que a contabilidade gerencial, a permitir, assim, a avaliação e o controle 

(MONTEIRO, 2008). 

Importante para o analista conhecer, para tanto, o custo contábil dos 

diversos bens e operações inerentes a cada instituição.  

No caso desta dissertação, se considera a efetividade de forma teórica, 

calculando-se o menor número de falso-positivos encontrados em cada protocolo 

analisado e comparando-o à ocorrência ou prevalência de perdas auditivas 

esperadas. 

Em 1995, pela Universidade de Utah, foi fundado o National Center for 

Hearing Assessmentand Management (NCHAM), instituição com o objetivo de 

orientar a implementação de programas de Triagem Auditiva Neonatal Universal 

(TANU), de diagnóstico e intervenção precoce nos EUA. Essa fundação realiza 

pesquisas, serviços e informações ao público sobre diagnóstico e intervenção de 

perda auditiva em neonatos, por meio de fundos federais, estaduais e privados 

levantados.  

Em 2003, a equipe do NCHAM, além das suas implementações da TANU 

em hospitais nos EUA − através de materiais para treinar equipe, divulgar 

informações sobre deficiência auditiva, banco de dados para avaliações de 

programas− elaborou um material que possibilitasse estimar a analise de custo de 

programas de TANU. O modelo é constituído de duas planilhas disponibilizadas na 

página da Infant Hearing. 

Nesse modelo de planilha, o NCHAM (2003), define as variáveis necessárias 

para que seja possível estimar o custo para os diferentes procedimentos/protocolos 

de TANU. Essas variáveis são: 
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- Materiais permanentes (equipamento, computador, impressora). 

- Materiais de consumo (oliva, eletrodos, cartucho para impressora). 

- Custos de salário para a equipe profissional. 

- Dados sobre o programa (neonatos não triados antes da alta). 

- Neonatos encaminhados para a segunda etapa no momento da alta 

hospitalar. 

- Neonatos que necessitam de triagem ambulatorial e que realmente 

retornaram após 15 dias para nova triagem. 

- Neonatos encaminhados após a alta hospitalar. 

- Neonatos que necessitam de diagnóstico audiológico. 

- Número de neonatos que necessitam de avaliação diagnóstica audiológica. 

- Custo de software de rastreamento e gerenciamento de dados por ano. 

- Custo estimado da avaliação diagnóstica por neonato. 

 

Ainda sobre o custo da TANU, em 2003, Gorga e Neely publicaram um 

artigo no qual tecem diversas considerações que devem ser objeto de avaliação ao 

se montar as planilhas de custos, atinente ao gasto total com o implemento de novos 

procedimentos. Nessa perspectiva, a depender das diferentes capacidades dos 

aparelhos e detalhes de sua fabricação, o preço do equipamento para TANU pode 

variar. 

Aparelhos que somente realizam os testes de triagem valendo-se de EOAT 

costumam ser mais baratos do que os sistemas que ofertam maior capacidade de 

medição diagnóstica e triagem. Os aparelhos de triagem do tipo PEATE-A 

geralmente são mais caros do que os aparelhos ligados ao sistema EOAT, segundo 

os autores. 

Sistemas que combinam ambas as capacidades prosseguem Gorga e Neely 

(2003), como o EOAT e o PEATE-A tendem a ser mais caros, apesar de alguns 

sistemas combinados geralmente custarem não muito mais (e às vezes até menos) 

do que os sistemas de diagnóstico do tipo PEATE-A completo. 

Nesse contexto, de acordo com Gorga e Neely (2003, p.13) e considerando 

a avaliação que fazem em dólares americanos, para este estudo valendo de modo 

comparativo, que é importante: 
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[...] reconhecer que o custo do equipamento de triagem é amortizado 
com o número total de bebês que são triados com o equipamento. 
Mesmo que um aparelho custe $ 25.000, a unidade de custo por 
bebê para o equipamento cairia para $2.50 durante seu tempo de 
vida, caso fosse utilizado para triar 10 mil bebês. Como 
consequência, os custos de capital se tornam uma pequena parte do 
custo total dado que o número de bebês a serem triados é alto. 

Quantos aos custos operacionais devem ser incluídos os custos contínuos 

associados com a realização do programa de Triagem Auditiva Neonatal Universal, 

como são os custos relacionados ao pessoal e com produtos descartáveis. Os 

custos estimados de pessoal variam amplamente a depender da extensão dos 

fatores localmente considerados. É o caso, por exemplo, de se considerar que “uma 

equipe em uma parte do país pode demandar maiores salários do que outra equipe 

responsável pelas mesmas tarefas em um mercado diferente”. (GORGA; NEELY, 

2003, p.14).  

As variantes podem incluir a consideração sobre as triagens serem 

realizadas por enfermeiras, como parte das tarefas regulares ou não. Neste caso, o 

cálculo do salário e dos benefícios para essa equipe que já existe se torna parte de 

elevada complexidade. Se o programa permite que sejam feitas triagens 

repetidamente, então as estimativas de custos com pessoal participante no 

programa devem incluir custos adicionais. Finalmente, há alguns custos 

administrativos e indiretamente associados com os programas de TANU que 

também variarão grandemente, mas que provavelmente devam ser incluídos nas 

estimativas de custo do mesmo modo. 

Os materiais descartáveis também contribuem com os gastos operacionais 

como se insinuou. Muitos dos materiais de saúde, pontas de sonda, dispositivos 

auriculares vários, e eletrodos devem ser usados apenas uma vez, seguindo os 

controles da vigilância sanitária. Algumas técnicas, segundo Gorga e Neely (2003), 

requerem o uso de pontas de sonda e do aparelho do ouvido para acoplar o sistema 

de oferta de som para o ouvido.  

O custo de tais dispositivos sonoros podem variar bastante, seja em razão 

de sua qualidade e origem, seja em face da quantidade negociada. Se um programa 

de triagem inclui diversos caminhos possíveis de triagem, a estimativa para custos 

dos materiais descartáveis sofre e representa maior complexidade de ser calculada. 
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Já para àqueles programas que usam o teste PEATE-A, o custo dos 

eletrodos devem ser igualmente considerados. Como afirmam Gorga e Neely (2003) 

em seus estudos locais, com relação aos custos há variações e os custos dos 

eletrodos, no caso, podem variar de quatro a oito dólares. Se o programa depende 

somente de triagens PEATE-A, então o custo desse eletrodo necessitaria ser incluso 

em cada teste PEATE-A (de repetição ou iniciais, caso o programa inclua triagens 

repetidas). 

Em alguns programas, o teste PEATE-A é cumprido em face de número 

restrito de bebês, prossegue Gorga e Neely (2003). Como exemplo, alguns 

programas usam PEATE-A exclusivamente naquelas crianças que não passaram no 

teste de tipo EOAT. Em outros, a triagem PEATE-A é empregada em crianças que 

possuem certo nível de risco, como ter sobrevindo a UTI neonatal ou apresentar 

nível elevado de bilirrubina, notadamente se há a necessidade da transfusão. O 

custo de tais eletrodos descartáveis, para esses grupos de bebês, igualmente 

devem ser inclusos nas estimativas de custo total. 

Enquanto os programas têm custo associado com sua prática na 

maternidade, o custo de alguns testes de acompanhamento também deve ser 

considerado que o sistema de saúde deve suster esses custos. Cada vez mais, 

análises que descrevem o custo da TANU compreendem os custos de 

acompanhamento de seus cálculos. 

Programas de triagem que se valem da EOAT, por sua vez, possuem taxas 

de encaminhamento mais elevadas do que os programas com base “PEATE-A”; um 

resultado que, possivelmente, se deve aos efeitos externos ou condições especiais 

do ouvido médio, na transmissão dos sinais da cóclea para o canal externo do 

ouvido. 

Os exames PEATE-A tendem a ter menos percentagens de 

encaminhamento, provavelmente porque dependem, tão somente, da transmissão 

da energia do canal entre cóclea e ouvido. 

Em qualquer caso, os custos de acompanhamento variam 

significativamente.  

Além dos custos dos conhecidos procedimentos individualizados a integrar a 

avaliação diagnóstica, os custos integrais desses serviços variarão em face do 

número de bebês que se apresentarem ao programa. Assim, a taxa de 

encaminhamento é fator importante a determinar o custo total do programa e os 
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custos de acompanhamento. 

Os programas com baixas taxas de encaminhamento também terão baixos 

custos de acompanhamento. Deste modo, algumas instituições aceitam custos de 

triagem maiores (como aqueles associados com programas no qual o protocolo 

inclui apenas o PEATE-A ou o PEATE-A após a reprovação no teste EOAT), para 

manter os custos de acompanhamento em níveis baixos. Em tais circunstâncias, os 

gastos adicionais com recursos no início do programa podem ser compensados pela 

economia resultante dos custos reduzidos de acompanhamento. (GORGA; NEELY, 

2003).  

Enfim, a decisão sobre o melhor protocolo a ser adotado dependerá, 

naturalmente, além de outros fatores, da estratégia que a escolha deve abrigar. 

Pode-se, por exemplo, unicamente querer minimizar o número total de erros. Nas 

triagens em que haja baixa prevalência da deficiência auditiva, é mais admissível 

que o número de erros seja atenuado ao se eleger um valor-base (a servir de 

critério) que permita que todos os ouvidos sejam aprovados no teste. 

Essa abordagem, claramente, fará com que as classificações sejam corretas 

na ampla maioria dos casos, mas irá falhar em perceber ouvidos com perda auditiva. 

Não se recomenda uma decisão tão simples quanto esta, uma vez não pesar 

adequadamente o custo da falha em identificar ouvidos com tal perda auditiva. Pelo 

menos, este tem um custo individual bem mais elevado do que quando um bebê 

com audição normal é encaminhado equivocadamente para um teste adicional. O 

mais adequado seria sopesar cada decisão estratégica com cada resultado de teste 

com seu custo, ou benefício, conexo ao seu resultado respectivo. 

 

No capítulo que segue são apresentados: a metodologia de pesquisa, a 

pesquisa propriamente dita, os resultados obtidos, bem como a discussão desses 

resultados. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA DE PESQUISA E ESTUDO DE CASO 
EM MATERNIDADE DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Este capítulo apresenta a metodologia de pesquisa adotada e o estudo de 

caso realizado em maternidade da cidade de São Paulo. 

3.1. Metodologia de Pesquisa 

Metodologia, com base em Richardson (1999) corresponde às regras que, 

previamente determinadas, são usadas para a aplicação de um método científico.  

Na concepção de Minayo (2003, p.17) a metodologia de pesquisa é: 

O caminho do pensamento a ser seguido. Ocupa um lugar central na 
teoria e trata-se basicamente do conjunto de técnicas a ser adotada 
para construir uma realidade. A pesquisa é assim, a atividade básica 
da ciência na sua construção da realidade.  

Nesse sentido, é imprescindível que em cada fase de qualquer pesquisa 

esta seja evidenciada visando a execução daquilo que se pretende atingir como 

objetivo, bem como a busca de respostas para o problema de pesquisa delineado. 

Dentro da metodologia de pesquisa fez-se opção pela pesquisa com 

abordagem qualitativa, uma vez que esta tem a função de aprofundamento num 

determinado tema, através de descrições, explanações, explorações, comparações, 

entre outros. 

Na concepção de Godoy (1995), a pesquisa qualitativa possui algumas 

características “principais”, que embasam esta pesquisa e que definem sobre: 

- O ambiente como fonte direta dos dados. 

- O pesquisador como instrumento chave. 

- Possui caráter descritivo. 

- A análise dos dados é realizada de forma intuitiva e indutivamente 

pelo pesquisador. 

- Não requerer o uso de técnicas e métodos estatísticos. 
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- Tem preocupação com a interpretação de fenômenos e a atribuição 

de resultados (GODOY, 1995, p.58). 

Para Minayo (2003, p.12) “a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado”.  

Após a definição da pesquisa com abordagem qualitativa foi feita nova 

opção pelo tipo de pesquisa, no caso o tipo exploratório-descritiva. 

Na concepção de Gil (2005, p.41), a pesquisa exploratória tem por finalidade 

“desenvolver, esclarecer conceitos e ideias, de modo que possam servir para 

estudos futuros, ou seja, um ponto de partida para novas investigações” e a 

pesquisa descritiva “tem como objetivo principal a descrição das características das 

pessoas e órgãos, objetos da pesquisa”.  

Para Gil (2005), a pesquisa exploratória permite um conhecimento mais 

completo e adequado da realidade.  

A pesquisa exploratória é vista como o primeiro passo da pesquisa 

científica e tem como principal objetivo o aprimoramento de ideias e 

ou a descoberta de intuições. Esse tipo de pesquisa tem por 

finalidade proporcionar maiores informações sobre o assunto, facilitar 

a delimitação da temática de estudo, definir os objetivos ou formular 

hipóteses de uma pesquisa ou descobrir um novo enfoque que se 

pretende realizar. Nesse tipo de pesquisa o que conta são as novas 

informações levantadas (GIL, 2005, p.42). 

Já a pesquisa descritiva é assim definida por Lakatos e Marconi (2003): 

A pesquisa descritiva procura observar, registrar, analisar, classificar 

e interpretar os fatos ou fenômenos (variáveis), sem que o 

pesquisador interfira neles ou os manipule. Este tipo de pesquisa tem 

como objetivo fundamental a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno. Ou, então, o estabelecimento 

de relações entre variáveis, isto é, aquelas que visam estudar as 

características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, 

procedência, nível de escolaridade, estado de saúde física e mental, 

e outros. Procura descobrir, com a precisão possível, a frequência 

com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com os outros, 

sua natureza e características (LAKATOS; MARCONI, 2003, p.52).  
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A escolha desse tipo de pesquisa se deve ao fato deste estudo englobar 

tanto a pesquisa exploratória quanto a descritiva. A pesquisa exploratório-descritiva 

tem o objetivo de descrever uma unidade de estudo, oferecer sua caracterização e 

também explorar todas as possibilidades pela coleta de dados, análise e 

comparação dos dados obtidos. 

Na execução da pesquisa houve inicialmente a pesquisa teórica para a 

composição da revisão da literatura. Esta composição é feita com base em 

pesquisas bibliográficas, em jornais e periódicos, em documentos específicos e em 

banco de teses e dissertações. 

Após a parte teórica deu-se o estudo de caso numa maternidade da cidade 

de São Paulo.  

O estudo de caso, ora mencionado, tem como base teórica Robert Yin, um 

dos autores mais renomados no assunto. O estudo de caso é costumeiramente 

usado para se examinar acontecimentos contemporâneos. 

 Yin (2005, p 21) afirma que:  

O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 
características holísticas e significativas dos eventos da vida real – 
tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 
administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 
internacionais e a maturação de alguns setores. 

Para Yin (2005, p. 30), a essência de um estudo de caso está em “tentar 

esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões, o motivo pelo qual foram 

tomadas, como foram implementadas e com quais resultados.”  

Para a coleta de dados foram utilizadas duas planilhas que compõem o 

modelo de análise do National Center for Hearing Assessmentand Management – o 

NCHAM e que permitem comparar os diferentes protocolos de Triagem Auditiva 

Neonatal Universal - TANU sob diversas variáveis e equipamentos de triagem. 

Cabe ressaltar que foram utilizadas informações de pesquisa anteriormente 

realizada, no âmbito do Edital Universal Nº 19/2004, do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPq, intitulada “Estudo de Triagem 

Auditiva Neonatal em uma Maternidade de São Paulo” – Processo 477853/2004-8, a 

qual teve Parecer favorável do Comitê de Ética, sob o Nº 026/2007. 
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A utilização da pesquisa supra, para subsidio a esta, foi autorizada pela 

pesquisadora responsável, Profa. Dra. Dóris Ruth Lewis, cuja autorização segue no 

Anexo I. 

O uso dessa metodologia tem por objetivo, na presente pesquisa, atrelar a 

questão da saúde, tratada no projeto da professora, sob a ótica da análise de custo, 

tendo por referências os princípios da Administração e da Economia em Saúde.  

Na sequência são apresentados: a caracterização da unidade de estudo, os 

procedimentos usados para a obtenção dos dados, bem como os resultados e a 

discussão.  

3.2. Estudo de Caso 

3.2.1. Caracterização da Unidade de Estudo Pesquisada 

A unidade de estudo é uma maternidade, situada numa região da cidade de 

São Paulo que possui aproximadamente 110.086 habitantes, de acordo com os 

últimos dados estatísticos, levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2008). 

Essa unidade de saúde, além da população convencional, também presta 

assistência hospitalar às re-educandas da Penitenciária Feminina de Santana (SÃO 

PAULO, 2010). 

O berçário da unidade foi fundado em 1987. Atualmente passou por uma 

reforma, houve a conservação dos seis leitos já existentes e foram criados mais sete 

leitos, totalizando 13, pertencentes à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) 

(SÃO PAULO, 2012).  

Para atendimento a este berçário, a maternidade conta com uma equipe 

formada por residentes e plantonistas que avaliam os pacientes, enfermeira chefe e 

auxiliares de enfermagem, responsáveis por esse atendimento. Possui médicos 

residentes e plantonistas que analisam e atendem os pacientes no horário das 8h às 

10h. Há também auxiliares de enfermagem e enfermeiras-chefes no alojamento 
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conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. (SAO PAULO, 

2012).  

O horário de visita aos pacientes do berçário está estipulado entre 14h e 

16h, sendo este o horário, igualmente destinado à alta das mães e neonatos do  

alojamento. (SÃO PAULO, 2012). 

Os dados foram coletados no período de maio de 2006 a outubro de 2007, 

sendo contabilizados todos os custos do programa em relação ao protocolo de 

TANU que estava sendo utilizado com os neonatos. 

3.2.2. Procedimento de Pesquisa 

Como ateste do problema da pesquisa se buscou diagnósticos sobre os 

custos e as tecnologias empregadas na realização dos protocolos de TANU, bem 

como dos resultados alcançados. Assim, os dados atinentes aos custos e 

tecnologias foram colocados em uma planilha de Excel, sendo sua descrição 

adaptada da proposta do NCHAM. 

O NCHAM é um modelo de análise, baseado em duas planilhas (anexos II e 

III) que devem ser preenchidas, com dados de acordo com o programa  

analisado. Por meio dessas planilhas é possível comparar os diferentes  

protocolos de TANU, sob diversas variáveis e equipamentos de triagem. 

Os equipamentos de triagem auditiva automáticos Accuscreen TDA, de  

marca GN OTROMETRICS A/S, para realização de PEATE-A e EOAT, presentes 

nos dois modelos, tem seu uso de acordo com as etapas de utilização do protocolo, 

sendo NS = Neurossensorial, para os casos que envolvem  os protocolos 1 e 2 e, 

NS = Neurossensorial sem IRPA no caso do protocolo 3 para o primeiro 

procedimento de triagem e NS = Neurossensorial + NA = Neuropatia Auditiva com 

IRPA, para o segundo procedimento de triagem. 

Os valores dos equipamentos supracitados, observados na análise de custo 

efetuada e constante nas planilhas foram levantados junto ao fornecedor Danavox, 

empresa especializada na representação de aparelhos auditivos e equipamentos 

audiológicos. 
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Com relação às variáveis há que se observar que são diversas e vão desde 

o número de bebes nascidos e submetidos a cada protocolo, o custo de aquisição 

dos equipamentos de triagem utilizados, o custo de materiais de consumo e 

permanente, sem esquecer, também, daqueles custos originários dos recursos 

humanos empregados no processo, dentre outros descritos na primeira planilha, 

detalhados na sequência. 

3.2.3. Informações Contidas na Primeira Planilha de Custos Observada 

De acordo com o NCHAM, essa primeira planilha contém variáveis 

importantes para avaliar a estimativa de custo de um programa de TANU, por conter 

dados quantitativos físicos e financeiros, originários dos custos gerados a partir da 

infraestrutura empregada no uso dos protocolos.  

São dados da planilha: 

 

1. Nome(s) do equipamento/protocolo de triagem auditiva neonatal que está 

sendo analisado. 

2. Identificação do equipamento/qual a sua área de alcance. 

3. Número de bebês nascidos no programa.  

4. Número de bebês triados no programa. 

5. Estimativa da prevalência de deficiência auditiva a cada 1000 

nascimentos. 

6. Números em anos que o custo do equipamento deve ser amortizado. 

7. Custo total de: 

- Equipamento de triagem auditiva neonatal. 

- Computador para o equipamento de triagem e/ou o gerenciamento de 

dados. 

- Carrinho ou suporte para o equipamento. 
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- Impressora para documentos. 

- Cartucho para impressora. 

8. Custo por neonato de: 

- Olivas. 

- Eletrodos para PEATE-A. 

- Substituição de cabo e sonda. 

- Calibração do equipamento/ou garantia. 

9. Salário por hora (incluindo benefícios indiretos e despesas indiretas) da 

equipe do programa de triagem: 

- Coordenador. 

- Fonoaudiólogos para Triagem. 

- Secretária. 

- Audiologista. 

10. Estimativa de tempo (minutos) gasto por neonato para realização das 

seguintes tarefas: 

- Triagem antes da alta. 

- Triagem após a alta. 

- Coordenação. 

- Revisão audiológica. 

- Trabalho da secretária. 

11. Estimativa de horas por ano de um profissional com dedicação exclusiva. 

12. Estimativa da taxa de encaminhamento para reteste e diagnóstico:  

- Porcentagem de neonatos não triados antes da alta. 

- Porcentagem de encaminhamento para a segunda etapa (reteste) no 

momento da alta hospitalar. 

- Porcentagem de neonatos que necessitam de triagem ambulatorial e 

que realmente retornaram após 15 dias para nova triagem. 
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- Porcentagem de encaminhamento após a alta hospitalar. 

- Porcentagem de neonatos que necessitam de diagnóstico audiológico. 

13. Número de neonatos que necessitam de avaliação diagnóstica 

audiológica. 

14. Custo de software de rastreamento e gerenciamento de dados.  

15. Custo estimado da avaliação diagnóstica por neonato. 

 

Ressalta-se que a infraestrutura disposta num programa TANU é formada 

por: 

 

- Equipamento de triagem auditiva neonatal: cujos custos variam de acordo 

com o protocolo exigido para o procedimento de triagem. Quanto mais sofisticado é 

o equipamento maior seu custo. 

- Computador para o equipamento de triagem e/ou o gerenciamento de 

dados: item padrão utilizado para todos os equipamentos de triagem, com função de 

processar os dados da análise gerados pelos protocolos não havendo, portanto, 

nada de específico que possa gerar a necessidade de se adquirir um computador 

mais sofisticado que os existentes no mercado. 

- Carrinho ou suporte para o equipamento: que, da mesma forma que o 

computador, é um bem padrão, usual para todos os equipamentos de triagem. 

- Impressora e cartucho: não há necessidades maiores que as básicas, ou 

seja, gerar a impressão dos resultados. 

 

O custo por neonato é calculado tomando-se como base:  

 

- As Olivas: foram utilizadas três caixas divididas pelo número de neonatos 

triados igualmente nos três protocolos. 

- Os Eletrodos para PEATE-A: os quais são utilizados somente no protocolo 

2 e 3, números de eletrodos necessários dividido pelo número de neonatos. 

- A Substituição de cabo e sonda: quantidade de cabos  

necessários, dividida pelo número de neonatos triados. 
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- A Calibração do equipamento/ou garantia: custo da calibração dividido pelo 

número de neonatos.  

 

Os custos dos profissionais (coordenador, fonoaudiólogos para triagem, 

secretária e audiologista) foram calculados por hora, incluindo benefícios indiretos e 

despesas indiretas, segundo a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). O custo de 

cada profissional foi calculado de acordo com as suas funções exercidas no 

programa. O coordenador, nesse caso, é profissional qualificado em audiologia para 

coordenar e acompanhar se os serviços estão sendo desempenhados de acordo 

com as expectativas do programa e das atividades a serem desenvolvidas. O valor 

do fonoaudiólogo foi calculado a partir do piso salarial estabelecido pela categoria. A 

secretária, pelo tempo gasto com os relatórios, banco de dados e demais atividades 

relacionadas aos tramites do programa e o audiologista, especializado para 

avaliação da segunda etapa dos neonatos que necessitaram de triagem ambulatorial 

e que realmente retornaram após 15 dias para nova triagem. 

Para a estimativa de tempo (minutos) gasto por neonato, para realização das 

tarefas: - triagem antes da alta; - triagem após a alta; - coordenação; - revisão 

audiológica; - trabalho da secretária, a melhor forma de encontrar os minutos, foi 

utilizar um cronometro digital para medir o tempo gasto em cada tarefa, dividindo a 

média de horas gastas em uma tarefa pelo número de bebês triados. 

 

A estimativa da taxa de encaminhamento para reteste e diagnóstico, foi 

calculada a partir dos dados dos neonatos não triados antes da alta, ou seja, os que 

foram para a segunda etapa (reteste) no momento da alta hospitalar; porcentagem 

de neonatos que necessitavam de triagem ambulatorial e que efetivamente 

retornaram após 15 dias para nova triagem; porcentagem de encaminhamento após 

a alta hospitalar; e, consequentemente, a porcentagem de neonatos que 

necessitavam de diagnóstico audiológico. Os percentuais foram inseridos com uma 

proporção de 1 para ser representados com precisão. 

Assim, após serem encontrados todos esses dados supracitados foi possível 

definir o número de neonatos que necessitavam de avaliação diagnóstica 

audiológica (número de neonatos triados x porcentagem de neonatos que 

necessitavam de diagnóstico audiológico). 
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Nessa primeira planilha, também foi incluído o custo de software de 

rastreamento e gerenciamento de dados, bem como o custo estimado da avaliação 

diagnóstica por neonato. 

A partir dessas premissas se chega à segunda planilha, que demonstra, de 

modo efetivo, os custos envolvendo os procedimentos, por meio de fórmulas padrão, 

estabelecidas pelo NCHAM. 

Em decorrência dos dados inseridos na primeira planilha, é possível, na 

segunda planilha, segundo os critérios estabelecidos por NCHAM, encontrar os 

custos calculados do programa.  

Tal custo é encontrado a partir de fórmulas matemáticas, que são inseridas 

em cada célula e ligadas à variável que se faz necessária para encontrar a 

estimativa do custo para diferentes protocolos da TANU, como segue. 

3.2.4. Informações Contidas na Segunda Planilha de Custos Observada 

Essa segunda planilha tem suas variáveis calculadas a partir da inserção de 

fórmulas, em conformidade com o modelo do NCHAM. Considerando os dados 

previamente dispostos na primeira planilha, são gerados os números demonstrados 

na segunda planilha e, por conseguinte, é apresentada a estimativa de custo para os 

procedimentos de TANU (NCHAM, 2003). 

São dados da planilha: 

 

1. Compra de equipamento (amortizado pelo número de anos 

especificados). 

2. Equipamento de triagem. 

3. Computador para gerenciamento de dados. 

4. Suporte móvel para equipamento de triagem. 

5. Impressora. 

6. Cartucho para impressora. 

7. Custo total para suprimentos. 
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8. Olivas. 

9. Eletrodos para PEATE-A. 

10. Substituição de Cabo e Sonda. 

11. Calibração. 

12. Salários para triagem antes da alta hospitalar. 

13. Salários triagem após a alta hospitalar (ambulatorial). 

14. Salário para coordenador do programa. 

15. Salário para o serviço do audiologista. 

16. Salário para secretária. 

17. Custo de avaliação audiológica. 

18. Número de neonatos que necessitam de diagnóstico audiológico. 

19. Custo do banco de dados (software). 

20. Custo total do programa. 

21. Custo por neonato Nascido. 

22. Custo por neonato Triado. 

23. Custo por Neonato Identificado. 

24. Custo da compra de todos os equipamentos. 

25. Custo total dos suprimentos (materiais). 

26. Tempo total equivalente para triagem. 

27. Coordenação. 

28. Audiologia. 

29. Administrativo. 

 

Os resultados gerados pelo conjunto de planilhas são fundamentais para a 

análise de custo dos três diferentes protocolos de TANU e, se coadunam com o 

objeto da pesquisa. 

Com base nesses dados seguem apresentados os resultados. 
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3.3. Resultados da Pesquisa 

O custo da TANU envolve: o custo de capital empregado para aquisição de 

equipamentos e material permanente e os custos operacionais relacionados, como, 

por exemplo, as despesas com recursos humanos necessários a sua realização, 

bem como o material de consumo. Há, igualmente, de forma adicional, o custo de 

acompanhamento, que decorre dos testes realizados posteriormente, nos bebês não 

aprovados no teste após o nascimento. 

Em que pese a importância do aprofundamento na relação existente entre 

superposições - modelo − custos, benefícios, prevalência, sensibilidade, 

especificidade − entende-se que essa questão é em termos gerais informativa, na 

medida em que inicialmente os custos da TANU superam seus benefícios, muito 

embora, a longo prazo, a situação aponte para um quadro diferente, em que o 

programa resulta em  economia em termos sociais. 

Todavia, essa questão não constitui objeto central da pesquisa, o que 

justifica sua não utilização, e sim na relação dos fatores predominantes do custo que 

engloba os três protocolos utilizados no procedimento de TANU. 

Partindo dessa premissa são apresentadas as duas planilhas baseadas no 

NCHAM - National Center for Hearing Assessmentand Management, que 

demonstram os dados coletados, custos envolvidos e resultados obtidos. 

 

O Quadro 2 apresenta a Planilha 1 com os dados necessários para a 

Estimativa do Custo de Diferentes Protocolos de Triagem Auditiva Neonatal. 
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    PROTOCOLOS 

Indicadores 1 2 3 

Insira o nome(s) do equipamento / protocolo de 
triagem auditiva neonatal que está sendo analisado 

Accuscreen  TANU                   
EOAT - EOAT 

Accuscreen             
TANU                   

EOAT - PEATE - A                   
EOAT - PEATE - A 

Accuscreen TANU                   
EOAT - PEATE - A 

(com IRDA)                  
EOAT - PEATE - A 

(sem IRDA) 

Identificação   NS NS 
(1) NS sem IRDA             

(2) NS+NA com IRDA 

Insira o número de bebês nascidos no programa (18 
meses) 

4399 4399 4399 

Insira o número estimado de bebês que serão triados 
no programa 

3856 3716 3647 

Quanto estima-se que seja a prevalência de 
deficiência auditiva a cada 1000 nascimentos? 

3 3 3 

Em quantos anos o custo do equipamento deve ser 
amortizado?  

5 5 5 

Custo total de: 
Equipamento de triagem 

auditiva neonatal 
$ 15.700,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 

 Computador para o 
equipamento de triagem e/ou 

o gerenciamento de dados 
$ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 2.100,00 

 Carrinho ou suporte para o 
equipamento 

$284,44  $284,44  $284,44  

 Impressora para documentos $ 269,00 $ 269,00 $ 269,00 

 Cartucho para impressora $ 522,00 $ 522,00 $ 522,00 

Custo por neonatode: Olivas $ 0,35 $ 0,36 $ 0,37 

  Eletrodos para PEATE-A $ 0,00 $ 0,32 $ 0,33 

  Substituição de cabo e sonda $ 1,76 $ 1,83 $ 1,86 

  
Calibração do equipamento / 

ou garantia 
$ 0,19 $ 0,20 $ 0,21 

Insira o salário por 
hora (incluindo 

benefícios indiretos e 
despesas indiretas) 

da equipe do 
programa de triagem 

Coordenador $ 46,00 $ 46,00 $ 46,00 

Fonoaudiólogos para Triagem $ 46,20 $ 46,20 $ 46,20 

Secretária $ 4,00 $ 4,00 $ 4,00 

Audiologista $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 

Insira os minutos 
estimados (por 
neonato) para 

realização de várias 
tarefas (a melhor 
forma é dividir a 
média de horas 

gastas em uma tarefa 
pelo número de 
bebês nascidos, 

triados, ou outros). 

Triagem antes da alta 5 6 10 

Triagem após a alta 5 15 15 

Coordenação 2 2 2 

Revisão audiológica 15 15 15 

Trabalho da secretária 4 4 4 

Quantas horas por ano um profissional com dedicação 
exclusiva realmente trabalha? (18meses) 

2160 2160 2160 

Estimativa da taxa de 
encaminhamento 

para reteste e 

% de neonatos não triados 
antes da alta 

12,3% 15,5% 17,1% 
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diagnóstico:  
Nota - Os percentuais 

devem ser inseridos 
com uma proporção 

de 1 para ser 
representados com 

precisão.  
Por exemplo 3%, 

deve ser introduzido 
como 0,03. 

% de encaminhamento para a 
segunda etapa no momento 

da alta hospitalar 
12,40% 5,22% 5,73% 

% de neonatos que 
necessitam de triagem 

ambulatorial e que realmente 
retornaram após 15 dias para 

nova triagem 

9,44% 4,17% 4,52% 

% de encaminhamento após a 
alta hospitalar 

1,60% 0,50% 0,50% 

% de neonatos que 
necessitam de diagnóstico 

audiológico 

1,60% 0,50% 0,50% 

Número de neonatos que necessitam de avaliação 
diagnóstica audiológica 

62 19 18 

Custo de software de rastreamento e gerenciamento 
de dados por ano 

$ 1.810,00 $ 1.810,00 $ 1.810,00 

Custo estimado da avaliação diagnóstica por neonato: $ 416,58 $ 416,58 $ 416,58 

 

Quadro 2 – Dados Necessários para Estimativa do Custo de Diferentes 
Protocolos de Triagem Auditiva Neonatal – Planilha 1 

Fonte: Infant Hearing (2012)  

 

O Quadro 3 apresenta a Planilha 2 com a Estimativa do Custo para 

Diferentes Protocolos de Triagem Auditiva Neonatal 

 

    PROTOCOLOS  

Indicadores 1 2 3 

  
Accuscreen  TANU                   

EOAT - EOAT 

Accuscreen          
TANU                   

EOAT - PEATE - A                   
EOAT - PEATE - A 

Accuscreen TANU                   
EOAT - PEATE - A 

(com IRDA)                  
EOAT - PEATE - A 

(sem IRDA) 

Compra de equipamento (amortizado pelo número de 
anos especificados)  

$ 3.775,09 $ 7.635,09 $ 7.635,09 

Equipamento de triagem $ 15.700,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 

Computador para gerenciamento de dados $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ 2.100,00 

Suporte móvel para equipamento de triagem $ 284,44 $ 284,44 $ 284,44 

Impressora  $ 269,00 $ 269,00 $ 269,00 

Cartucho para impressora  $ 522,00 $ 522,00 $ 522,00 

Custo total para suprimentos $ 8.900,00 $ 10.100,00 $ 10.100,00 

Olivas $ 0,35 $ 0,36 $ 0,37 

Eletrodos para PEATE-A $ 0,00 $ 0,32 $ 0,33 

Substituição de Cabo e Sonda $ 1,76 $ 1,83 $ 1,86 

Calibração $ 0,19 $ 0,20 $ 0,21 

Salários para triagem antes da alta hospitalar  $ 14.845,60 $ 17.167,92 $ 28.081,90 

Salários triagem após a alta hospitalar (ambulatorial) $ 1.401,81 $ 1.790,25 $ 1.905,75 

Salário para coordenador do programa $ 5.912,53 $ 5.697,87 $ 5.592,07 

Salário para o serviço do audiologista $ 86.760,00 $ 83.610,00 $ 82.057,50 
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Salário para secretária $ 1.028,27 $ 990,93 $ 972,53 

Custo de avaliação audiológica $ 25.701,32 $ 7.740,06 $ 7.596,34 

Número de neonatos que necessitam de diagnóstico 
audiológico 

62 19 18 

Custo do banco de dados (software) $ 1.810,00 $ 1.810,00 $ 1.810,00 

Custo Total do Programa $ 150.134,62 $ 136.542,11 $ 145.751,17 

Custo por neonato Nascido $ 34,13 $ 31,04 $ 33,13 

Custo por neonato Triado $ 38,94 $ 36,74 $ 39,96 

Custo por Neonato Identificado $ 12.978,44 $ 12.248,13 $ 13.321,56 

        

Custo da compra de todos os equipamentos $ 18.875,44 $ 38.175,44 $ 38.175,44 

Custo total dos suprimentos (materiais) $ 8.900,00 $ 10.100,00 $ 10.100,00 

Tempo total equivalente para triagem 15,2% 17,3% 28,3% 

Coordenação 6,0% 5,7% 5,6% 

Audiologia 44,6% 43,0% 42,2% 

Administrativo 11,9% 11,5% 11,3% 

* EOAT - Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulos Transientes   

* PEATE-A - Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico - Automático    

* IRDA - Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva       

Protocolo 1: TANU com o uso de EOAT em duas etapas.     

Protocolo 2: TANU com uso de EOAT na primeira etapa, PEATE-A na segunda etapa, ainda antes da alta. 

Protocolo 3: TANU - neonatos sem Indicador de Risco para Perda Auditiva foi utilizada a EOAT na primeira etapa e PEATE-A 
ainda antes da alta para os que falharam. Para os neonatos com Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva foi utilizado o 
PEATE-A em duas etapas 

 
 

Quadro 3 – Estimativa do Custo de Diferentes Protocolos de Triagem Auditiva 
Neonatal – Planilha 2 

Fonte: Infant Hearing (2012)  
 
 
 

 

Nessa segunda planilha, as variáveis foram calculadas por meio de fórmulas 

matemáticas inseridas na planilha, de acordo com o NCHAM. A partir dos dados pré-

inseridos na planilha 1, são gerados os números da planilha 2, chegando-se, assim, 

a uma estimativa do custo para diferentes equipamentos/procedimentos de TANU 

(NCHAM, 2003). 

Dessa maneira, seguem os gráficos para efeito de comparação.  
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Gráfico 2 – Comparação do Custo Total do Programa 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Como se pode observar, o gráfico 2 aponta para um custo total maior nos 

Protocolos 1 e 3, sendo o Protocolo 2, o que apresenta menor custo se comparado 

aos anteriores. Este maior custo no Protocolo 1 é devido ao número de 

encaminhamentos para diagnóstico.   

Para obter o custo per capita dos protocolos, por meio de rateio entre os 

bebês nascidos e triados é feita a divisão dos protocolos pela respectiva quantidade.  

O gráfico 3 demonstra essa relação de forma comparada entre os 

protocolos, em conformidade com os dois fatores ora colocados, como segue: 

Comparação do Custo Total do Programa

$150.134,62

$136.542,12

$145.751,18

Protocolo 1 Protocolo 2 Protocolo 3

Custo Total do Programa
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Gráfico 3 – Comparação entre o Custo por Neonato Nascido e o Neonato Triado  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Verifica-se que em termos gerais há certa padronização nos custos per 

capita dos protocolos, mesmo considerando contextos distintos – neonatos nascidos 

e neonatos triados.  

O gráfico aponta para um custo per capita menor nos dois aspectos, no que 

tange ao protocolo 2. Os demais protocolos (1 e 3) apresentam custos maiores, 

exceção se faz ao Protocolo 3, que possui custo per capita menor em relação ao 

Protocolo 1, quando avaliado o custo por nascido.  

Outro fator relevante para avaliação do custo de um programa de TANU e 

comparação entre os custos de seus protocolos, envolve o custo por neonato 

identificado, como apontado no gráfico 4.  

 

Comparação entre o Custo por Neonato Nascido e o 

Neonato Triado

$34,13
$31,04

$33,13

$38,94
$36,74

$39,96

Protocolo 1 Protocolo 2 Protocolo 3

Custo por neonato Nascido Custo por neonato Triado
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Gráfico 4 – Comparação do Custo por Neonato Identificado nos Três Protocolos  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao final do procedimento de triagem realizado sobre os neonatos que foram 

identificados com falta de audição, tem-se um custo per capita por neonato 

identificado muito próximo nos Protocolos 1 e 2, sendo o Protocolo 3 o que 

apresenta maior custo em relação aos outros dois, em especial se comparado com o 

Protocolo 2.  

Há que se observar que os valores dispostos nos gráficos 1, 2 e 3, podem 

sofrer alterações em função do número estimado de neonatos que foram triados no 

programa. 

Observa-se que o número estimado de neonatos que foram triados no 

programa, mesmo tendo sido realizados pela mesma amostra, difere em relação a 

cada protocolo pelos seguintes motivos: erro na triagem, impossibilidade de sedar a 

criança, alta hospitalar, entre outros. 

Inicialmente, foi feita a comparação entre os três protocolos, da relação entre 

neonatos que foram triados no programa verso o número de neonatos que foram 

encaminhados para avaliação audiológica, conforme mostra o gráfico 5. 

 

Comparação do Custo por Neonato Identificado nos Três 

Protocolos

$12.978,44

$12.248,13

$13.321,56

Protocolo 1 Protocolo 2 Protocolo 3

Custo por Neonato Identif icado
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Gráfico 5 – Comparação entre o Número de Neonatos para Avaliação Audiológica e o 
Número Estimado de Neonatos Triados 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

 

Nota-se que o protocolo 1, com base no EOAT (teste) e EOAT (reteste), 

possui taxas de encaminhamento mais altas do que o protocolo 2 com base no 

EOAT (teste) e PEATE - A (reteste – ainda antes da alta) e o protocolo 3 com base 

no EOAT (teste) e PEATE - A (reteste – ainda antes da alta) para os neonatos sem 

IRDA, e com PEATE-A (teste) e PEATE-A (reteste) para os neonatos com IRDA.  

Essa diferença justifica-se, pelo fato de o protocolo 1 encaminhar 1,6% dos 

neonatos que necessitam de diagnóstico audiológico, enquanto os protocolos 2 e 3 

encaminham 0,5%.  

Trata-se de um resultado que provavelmente deve estar ligado às condições 

da orelha média, na transmissão reversa dos sinais EOAT da cóclea ao canal 

externo do ouvido, na capacidade de alcance do equipamento. Já o protocolo EOAT 

– PEATE – A apresenta menos taxas de encaminhamento, uma vez que depende 

apenas da transmissão da energia do canal do ouvido para a cóclea. 

Comparação entre o Número de Neonatos para Avaliação Audiológica e 

o Número Estimado de Neonatos Triados

19 18

3856
3716 3647

62

Protocolo 1 Protocolo 2 Protocolo 3

Número de neonatos para avaliação  audiológica Número estimado de neonatos triados
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A taxa de neonatos para avaliação audiológica é um fator importante para 

determinar o custo do protocolo e o custo total do programa. Sendo assim, os custos 

com baixas taxas de neonatos encaminhados para a avaliação, também terão 

baixos custos de acompanhamento, como mostra o gráfico 6. 

 

 

 
 

Gráfico 6 – Comparação do Custo de Avaliação Audiológica nos Três Protocolos 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Como mencionado anteriormente os protocolos 1, 2 e 3, possuem 1,6%, 

0,5% e 0,5% de encaminhamento de neonatos que precisam de diagnósticos 

audiológicos, respectivamente. Esses percentuais refletem em minoração de custos 

com os processos de avaliação audiológica.  

Assim, como disposto no gráfico em tela, o que apresenta menor custo é o 

Protocolo 3, estando o Protocolo 2 com valor muito próximo. Já o Protocolo 1 é o 

que apresenta maior custo de avaliação audiológica, muito superior aos demais. A 

razão desse maior custo é por que os neonatos de risco estavam sendo testados 

com EOAT, o que gerou mais encaminhamento para diagnóstico, pois os neonatos 

têm mais alterações da orelha média, que não nos interessam na TANU. Assim 

como a EOAT identifica também estas alterações que não queremos e que geram 

mais encaminhamento e finalmente maior custo. Outro fator de avaliação que 

Comparação do Custo de Avaliação Audiológica nos Três 

Protocolos

$25.701,32

$7.740,06 $7.596,34

Protocolo 1 Protocolo 2 Protocolo 3

Custo de avaliação audiológica
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merece destaque é àquele relacionado à aquisição de suprimentos e equipamentos 

utilizados pelos Protocolos na TANU. 

Foi elaborado o gráfico 7, a fim de traçar uma amostragem desses custos. É 

perceptível, logo de início, que os custos relacionados têm um perfil quase que 

ascendente de um Protocolo para outro. Só não o é, em vista dos Protocolos 2 e 3 

terem custos iguais, dadas as especificidades técnicas de seus equipamentos e 

suprimentos serem quase igualitárias, exceto pelo fato de um possuir características 

de uso que o outro não tem.    

 

 
 
 

Gráfico 7 – Comparação entre o Custo Total para Suprimentos e o Preço de Compra 
de todos os Equipamentos 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Observa-se, portanto, que o Protocolo 1 apresenta custo bem inferior aos 

protocolos seguintes (2 e 3). Todavia, importa notar, que esse custo decorre de 

características técnicas do equipamento e, consequentemente, de sua capacidade 

de atendimento na TANU, haja vista o alto índice de encaminhamento de neonatos 

(1,6%) – como supracitado – para avaliação audiológica. 

Assim, depreende-se que o custo menor, não implica em melhor retorno, 

necessariamente.  

Comparação entre o Custo Total para Suprimentos e o Preço de 

Compra de todos os Equipamentos

$ 8.900,00 $ 10.100,00 $ 10.100,00

$ 18.875,44

$ 38.175,44 $ 38.175,44

$ 0,00

$ 5.000,00

$ 10.000,00

$ 15.000,00

$ 20.000,00

$ 25.000,00

$ 30.000,00

$ 35.000,00

$ 40.000,00

$ 45.000,00

Protocolo 1 Protocolo 2 Protocolo 3

Custo total para suprimentos Preço de compra de todos os equipamentos
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Logo, percebe-se que há uma inter-relação importante entre as 

características de cada equipamento e suprimento utilizados, as ferramentas de 

avaliação e os resultados gerados. Sendo que, os custos apresentados podem, em 

alguns casos, na prática serem menores, se não fossem possíveis erros ocorridos 

no processo de TANU. 

3.4. Discussão dos Resultados 

O objetivo deste caso foi estudar a análise dos fatores predominantes que 

influenciam o custo em três protocolos de TANU. Compreender de que maneira a 

escolha de cada protocolo implica em um resultado diferente do que se refere ao 

número de falhas na TANU e, consequentemente, ao número de crianças 

encaminhadas para diagnóstico, o que tem relação direta com o custo total do 

programa TANU.   

Custo refere-se a todos os valores de todos os recursos gastos na produção 

de um bem ou serviço. O custo em saúde deve ser evidentemente considerado. Já a 

efetividade é a avaliação dos resultados e as consequências oriundas de tecnologias 

sanitárias, quando são efetivamente utilizadas em situações reais ou habituais de 

uso. Entende-se, desta forma, que os custos são influenciados e inter-relacionados 

pela efetividade, eficácia e eficiência, e esses fatores devem ser considerados para 

fins de avaliação econômica da gestão administrativa da saúde. (BRASIL, 2009).  

De acordo com estudo realizado por Davis e Davis (2011), no que tange a 

prevalência, os dados encontrados para o Brasil são de 2.91/1000 nascidos. O 

presente estudo considerou a prevalência de 3/1000 nascido vivo para o cálculo de 

custo.   

Como base para a análise do custo, optou-se por utilizar a proposta do 

National Center for Hearing Assessmentand Management (NCHAM, 2003), a qual se 

utiliza de dois modelos de planilhas, uma diretamente relacionada à outra. 

A partir dos dados inseridos nas planilhas do NCHAM, foi possível identificar 

cada variável presente nos três protocolos, sendo possível obter os resultados de 
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cada protocolo e realizar a análise do custo, no período do programa, ou seja, de 

maio de 2006 a outubro de 2007. 

No programa avaliado foram identificados 4399 neonatos nascidos.  

Todos os protocolos apresentaram resultados dentro do preconizado para 

encaminhamento para diagnóstico, ou seja, menores do que 4%. Porém, 

considerando que a porcentagem de neonatos que necessitam de diagnóstico 

audiológico para o protocolo 1 é de 1,6% e para os protocolos 2 e 3 é de 0,5% tem-

se que tomar cuidado com essa informação, pois, se a cada 1000 nascidos vivos, 

entre 1 a 3 podem apresentar uma deficiência auditiva congênita, ou seja, desde o 

nascimento, ou adquirida no período neonatal, a porcentagem de falso-positivo de 

no máximo 4% é muito elevada se considerada a avaliação dos protocolos 2 e 3 que 

apresentam 0,5% de encaminhamento. 

Os custos unitários − diga-se per capita identificados por neonatos nascidos 

− foram para os protocolos 1) R$ 34,13 para o 2) 31,04 e para o 3) R$ 33,13. No 

entanto, há que se observar que, cada protocolo teve um número diferente de 

neonatos triados devido às condições de realização do exame.  

Analisando individualmente cada protocolo observa-se que, no protocolo 1 

foram triados 3856 neonatos; no protocolo 2 foram 3716 neonatos e no protocolo 3 

foram 3647 neonatos. O custo calculado por neonato triado por protocolo é de R$ 

38,94; R$ 36,74; e R$ 39,96, para os respectivos protocolos. 

Ainda destaca-se o custo encontrado por neonato identificado, que é o total 

do custo do programa dividido pela estimativa da prevalência de deficiência auditiva 

a cada 1000 nascimentos (utilizada a prevalência de 3/1000) vezes o número de 

neonato que foi triado no programa. 

Nesse sentido, o custo por neonato identificado restou em R$12.978,44; 

R$12.248,13 e R$13.321,56, para os Protocolos 1, 2 e 3, respectivamente.   

Importante observar que o número de neonatos que passa pelo programa 

TANU tem impacto no seu custo total. Pondera-se que, o programa com maior 

número de neonatos tem maior despesa operacional (pessoal e materiais 

descartáveis); maior despesa com taxa de encaminhamento para diagnóstico 

audiológico; maior despesa de capital (se necessários vários equipamentos). Porém, 

custos, como o de capital, são amortizados com um maior número de neonatos 

triados, reduzindo assim, o custo por neonato triado. (GORGA; NEELY, 2003). 
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Dessa maneira, maternidades menores ou que não possuem aporte de 

recursos financeiros iniciais para investimento em equipamentos que abrangem 

maior alcance na capacidade de identificação da deficiência do neonato, terminam 

por reduzir seu custo de capital através desse critério e contratam um sistema de 

triagem inferior que suporte o custo inicial.     

Decisões como essa, podem gerar “falhas” quando da realização do exame, 

o que resulta em encaminhar para diagnóstico um ouvido com audição normal 

(resultado falso positivo) e passar um ouvido com perda auditiva (resultado falso 

negativo), sendo que, esse custo será contabilizado na avaliação audiológica. 

Dado a baixa prevalência de perda auditiva na população triada, geralmente 

é essencial ter um teste de triagem com alta especificidade, tanto para controlar 

custos imediatos do teste, como para obtenção de maior eficácia nos processos 

efetuados e resultados gerados, ou seja, reprovações do teste. Se um teste de 

triagem encaminhar muitos neonatos com audição normal, então a reprovação não 

será levada a sério. 

No programa em estudo, o número de neonatos triados nos protocolos foi: 1) 

3856 (100%); 2) 3716 (100%); e 3) 3647 (100%). Desses o número de neonatos que 

necessitaram de avaliação audiológica nos protocolos foi: 1) 62 (1,6%); 2) 19 (0,5%); 

e 3) 18 (0,5%) resultando em um custo de avaliação diagnóstica por protocolo de: 1) 

R$ 25.701,32; 2) R$ 7.740,06; e 3) 7.596,34. 

Por mais que o procedimento utilizado no protocolo 1 - EOAT (teste) EOAT 

(reteste), tenha um custo de R$ 15.700,00 e o equipamento utilizado no protocolo 2 - 

EOAT (teste) e PEATE - A (reteste – ainda antes da alta) e protocolo 3 - EOAT 

(teste) e PEATE - A (reteste – ainda antes da alta) para os neonatos sem IRDA, e 

com PEATE-A (teste) e PEATE-A (reteste) para os neonatos com IRDA tenha um 

custo de R$ 35.000,00, bem superior, o número de encaminhamento para reteste 

justifica a sua aquisição. 

O protocolo 1, que utiliza apenas a técnica da EOAT nas duas etapas é  o de 

maior custo, devido às taxas de encaminhamentos geradas pela presença de vérnix 

e alterações de orelha média. 

O protocolo 2, que utiliza EOAT para ambas as populações, com PEATE-A 

na segunda etapa, tem maior taxa de encaminhamento para recém-nascido com 

IRDA, e gera maior custo, além de não identificar as Neuropatias Auditivas, 

conforme preconizado nos guias internacionais e nacionais. 
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O protocolo 3 foi analisado como o de menor taxa de encaminhamento, ao 

utilizar a EOAT para primeira etapa e o PEATE-A na segunda etapa, para recém-

nascido sem IRDA, e apenas o PEATE-A  para crianças com IRDA, inclusive com 

identificação de Neuropatia Auditiva nessa população de maior risco. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como o objetivo deste trabalho foi analisar o custo e obenefício para três 

diferentes protocolosdeTriagem Auditiva Neonatal Universal compreende-se que tal 

objetivo foi atingido, uma vez que se constatou com base em estudos e pesquisas 

que houve variação nos custos, no que se refere aos três protocolos utilizados. 

Ressalta-se que desde  desde 2010, o exame de Emissões Otoacústicasdeve ser 

realizado em todos osrecém-nascidosantes da alta hospitalar, conforme a legislação 

pertinente. Isto porque a deficiência auditiva congênita é um agravo que pode 

acometer de 1-3/1000 nascidos vivos, dependendo das condições sociossanitárias 

da comunidade onde estão inseridos.  

O referido exame busca evitar problemas no desenvolvimento da criança, 

contudo é um exame com legalização recente e cuja implantação dos novos 

procedimentos e protocolos gera alguns conflitos, mais especificamente na relação 

custo com sua efetividade.   

A realização do estudo ocorreu fazendo uso dos três protocolos: 

Protocolo1: TANU usando EOATem duas fases. 

Protocolo 2: TANU usando EOAT na primeira fase e PEATE-A no caso da 

necessidade de uma segunda fase, antes da alta hospitalar. 

Protocolo3: TANU - o EOATutilizado em recém-nascidossemIndicadores de 

Risco para Deficiência Auditivana primeira etapa e o PEATE-A usado em quem não 

passar no primeiro teste antes da alta médica.  Para os neonatos com Indicadores 

de Risco para Deficiência Auditiva foi utilizado apenas PEATE-A em duas etapas.  

No que concerne ao custo total do programa, tem-se os seguintes valores 

para os protocolos: 1) R$ 150.134,62; 2) R$ 136.542,11; e 3) R$ 145.751,17.  

Assim sendo, a pesquisa aponta que programas de TANU, que apresentam 

desempenho com maior precisão possuem menores despesas. Consequentemente, 

o desempenho do melhor protocolo para não haver reteste se prova válida, resulta 

na identificação precisa de crianças com perda auditiva, proporcionando 

acompanhamento para o tratamento. 
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No decorrer da pesquisa identificou-se um fator relevante para se avaliar os 

custos de implantação e execução de um programa de TANU, envolvendo o aspecto 

social relacionado aos benefícios econômico-sociais gerados por um programa 

como esse. No entanto, haja vista não ser parte integrante do objeto da pesquisa, 

não foi aprofundado. Todavia, para dar margem a futuras pesquisas na área é 

importante citá-lo. 

Assim, deu-se o estudo de caso que observou que é possível destacar que o 

protocolo 3 sob o procedimento utilizado: neonato sem Indicador de Risco para 

Deficiência Auditiva (IRDA) utilizando a EOAT na primeira etapa e PEATE-A ainda 

antes da alta para os que falharam e para os neonatos com Indicadores de Risco 

para Deficiência Auditiva foi utilizado o PEATE-A em duas etapas (antes e 15 dias 

após a alta hospitalar); verificou-se a menor taxa de encaminhamento de recém-

nascidos, inclusive com identificação de Neuropatia Auditiva para a população que 

se encontra em maior risco. 

Observa-se que o custo unitário identificado por neonatos nascidos no 

protocolo 3 é de R$ 33,13. Conforme as suas condições de realização de exame 

foram triados 3647 neonatos e seu custo calculado é de R$ 39,96 por triagem. 

Desses 3647 (100%) neonatos triados, necessitaram de avaliação audiológica 18 

(0,5%), o que corresponde ao custo de R$ 7.596,34 por cada avaliação audiológica.  

Destaca-se ainda, que o custo por neonato identificado apontou um valor de R$ 

13.321,56. Por fim, o custo total do programa identificado é de R$ 145.751,17.  

Por meio da pesquisa, ainda que o protocolo 3 na estimativa do custo 

apresente valores um pouco superior nas categorias analisadas: custo total do 

programa; custo por neonato nascido; custo por neonato triado; e custo por neonato 

identificado, isso, em comparação ao protocolo 2, ele é o que menos encaminha 

para avaliação audiológica, o que nessa amostra, parece ser pouco, porém, se 

analisado em uma amostra da população de neonatos nascidos é possível notar a 

diferença. 

 Isto é, destaca-se a eficiência do protocolo 3 que é capaz de identificar 

neonatos com perdas auditivas cocleares, para aqueles sem IRDA, e identificar 

neonatos com perdas auditivas cocleares e retro-cocleares, para aqueles com IRDA. 

Observa-se que o protocolo 2 é capaz de identificar somente perdas auditivas 

cocleares. Dessa maneira, para identificação de neonatos com perdas auditivas 



86 

cocleares (neonatos de menor risco); e cocleares e retro-cocleares (neonatos de 

maior risco), o protocolo 3 tem alta efetividade em relação ao protocolo 1 e 2.  

Por sua vez, observou-se que o custo adicional de um aparelho de triagem 

com melhor desempenho pode facilmente valer a pena pelo benefício adicional de 

identificar uma proporção maior de ouvidos com deficiência (contanto que a 

especificidade não seja negativamente afetada). Isso ocorre, principalmente, devido 

às implicações durante a vida da detecção precoce e o tratamento da perda auditiva 

congênita. 

Pôde-se concluir que o protocolo 3  é o mais efetivo, e mais sensível, 

devendo inclusive ser aplicado para melhor utilização de recursos financeiros, e 

vagas para diagnóstico das crianças que foram submetidas à TANU. 

Nesse sentido, com base no custo da Triagem Auditiva Neonatal, novidade 

procedimental com repercussão econômica, espera-se que esse trabalho possa ter 

contribuído para a decisão de adoção deste novo serviço no Brasil, colaborando com 

futuras implantações.  

Dessa forma, considerando que essa é uma pesquisa exploratória, espera-

se que os futuros trabalhos possam dar continuidade aos resultados desta 

dissertação. 

Uma sugestão de trabalho futuro no âmbito desta perspectiva seria iniciar 

uma avaliação econômica do programa, com o objetivo de analisar o impacto social 

desse projeto e mensurar o seu retorno econômico. 

Avaliar economicamente o projeto de Triagem Auditiva Neonatal Universal, 

significa além de medir o seu retorno econômico, medir o seu impacto. A avaliação 

de impacto, nesse caso, iria determinar se houve ou não mudança no bem estar dos 

participantes do programa e mensurar quais são essas mudanças, através dos 

indicadores associados aos objetivos do programa, estabelecidos pelos gestores.  

Nesta expectativa seria necessário responder:  

Qual o impacto e mudança na vida dos neonatos que foram identificados 

antes da alta hospitalar? 

Qual o impacto e mudança na vida dos neonatos que não passaram pela 

triagem e são identificados após três meses de idade? 

Ou seja, para a análise faz-se necessário ter dois grupos, um que realizou o 

teste, e outro grupo que não realizou o teste, nas mesmas condições. 
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Esse estudo de avaliação pode ser um instrumento importante para 

acompanhamento, modificação ou continuação do programa depois de entregue aos 

gestores, da mesma maneira que pode gerar um impacto, para os financiadores e os 

assistidos do projeto. 
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ANEXO 2 – PLANILHAS 1 E 2 -  OBJETO DE ESTUDO 

 

  ANEXO - Planilha 1 NCHAM com os dados necessários para estimativa do custo e as fórmulas necessárias para encontrar a variável 

  Planilha 1         

  Coluna A Coluna B Coluna C Coluna D 

  Indicadores Protocolo 1 Protocolo 2 Protocolo 3 

2 

Insira o nome(s) do equipamento / protocolo de triagem auditiva 

neonatal que está sendo analisado 

Accuscreen TANU                   

EOAT - EOAT 

AccuscreenTANU                                 

EOAT - PEATE - A                                  

EOAT - PEATE - A 

Accuscreen TANU                   

EOAT - PEATE - A (com IRDA)                  

EOAT - PEATE - A (sem IRDA) 

3 
Identificacao NS NS 

(1) NS sem IRDA                                  

(2) NS+NA com IRDA 

4 Insira o número de neonatos nascidos no programa (18 meses)       

5 Insira o número estimado de neonatos que serão triados no programa       

6 

Quanto estima-se que seja a prevalência de deficiência auditiva a cada 

1000 nascimentos? 
      

7 Em quantos anos o custo do equipamento deve ser amortizado?        

8 Custo total de: Equipamento de triagem auditiva neonatal       

9 

  Computador para o equipamento de 

triagem e/ou o gerenciamento de dados 
      

10   Carrinho ou suporte para o equipamento       

11   impressora para documentos       
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12   Cartucho para impressora       

13 Custo por neonato de: Olivas = (450*3)/B5 = (450*3)/C5 = (450*3)/D5 

14   Eletrodos para PEATE-A   = 1200/C5 = 1200/D5 

15   Substituição de cabo e sonda = 6800/B5 = 6800/C5 = 6800/D5 

16   Calibração do equipamento / ou garantia = 750/B5 = 750/C5 = 750/D5 

17 

Insira o salário por hora 

(incluindo benefícios 

indiretos e despesas 

indiretas) da equipe do 

programa de triagem 

Coordenador       

18 Fonoaudiologos para Triagem       

19 Secretária       

20 Audiologista       

21 
Insira os minutos estimados 

(por neonato) para 

realização de várias tarefas 

(a melhor forma é dividir a 

média de horas gastas em 

uma tarefa pelo número de 

neonatos nascidos, triados, 

ou outros.) 

Triagem antes da alta       

22 Triagem após a alta       

23 Coordenação       

24 Revisão audiológica       

25 Trabalho da secretaria       

26 

Quantas horas por ano um profissional com dedicação exclusiva 

realmente trabalha?  
      

27 
Estimativa da taxa de 

encaminhamento para re-

teste e diagnóstico.: Nota - 

Os percentuais devem ser 

inseridos com uma 

proporção de 1 para ser 

representados com 

precisão. Por exemplo 3%, 

deve ser introduzido como 

% de neonatos não triados antes da alta = (B4-B5)/B4 = (C4-C5)/C4 = (D4-D5)/D4 

28 

% de encaminhamento para a segunda 

etapa no momento da alta hospitalar  
      

29 

% de neonatos que necessitam de 

triagem ambulatorial e que realmente 

retornaram apos 15 dias para nova 

triagem 

= B29*B28 = C29*C28 = D29*D28 
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30 

0,03. % de encaminhamento após a alta 

hospitalar 
= B32/B5 = C32/C5 = D32/D5 

31 

% de neonatos que necessitam de 

diagnóstico audiológico 
      

32 

Número de neonatos que necessitam de avaliação diagnóstica 

audiológica 
= B5*B31 = C5*C31 = D5*D31 

33 Custo de software de rastreamento e gerenciamento de dados por ano       

34 Custo estimado da avaliação diagnóstica por neonato       
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  ANEXO - Planilha 2 NCHAM com as fórmulas necessárias para encontrar os valores das variáveis de custo 

  Planilha 2         

  Coluna A Coluna B Coluna C Coluna D 

39 Indicadores Protocolo 1 Protocolo 2 Protocolo 3 

40 

  
Accuscreen TANU                   

EOAT - EOAT 

AccuscreenTANU                                 

EOAT - PEATE - A                                  

EOAT - PEATE - A 

Accuscreen TANU                   

EOAT - PEATE - A (com IRDA)                  

EOAT - PEATE - A (sem IRDA) 

41 

Compra de equipamento (amortizado pelo número de anos 

especificados)  
= SOMA(B42:B46)/B7 SOMA(C42:C46)/C7 = SOMA(D42:D46)/D7 

42 Equipamento de triagem = B8 = C8 = D8 

43 Computador para gerenciamento de dados = B9 = C9 = D9 

44 Suporte móvel para equipamento de triagem = B10 = C10 = D10 

45 Impressora  = B11 = C11 = D11 

46 Cartucho para impressora  = B12 = C12 = D12 

47 Custo total para suprimentos = SOMA(B48:B51)*B5 = SOMA(C48:C51)*C5 = SOMA(D48:D51)*D5 

48 Olivas = B13 = C13 = D13 

49 Eletrodos para PEATE-A = B14 = C14 = D14 

50 Substituição de Cabo e Sonda = B15 = C15 = D15 

51 Calibração = B16 = C16 = D16 

52 Salários para triagem antes da alta hospitalar  = B5*B21/60*B18 = C5*C21/60*C18 = D5*D21/60*D18 

53 Salários triagem após a alta hospitalar (ambulatorial) = B5*B28*B29*(B22/60*B18) = C5*C28*C29*(C22/60*C18) = D5*D28*D29*(D22/60*D18) 

54 Salário para coordenador do programa = B23/60*B17*B5 = C23/60*C17*C5 = D23/60*D17*D5 
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55 Salário para o serviço do audiológista = B5*B24/60*B20 = C5*C24/60*C20 = D5*D24/60*D20 

56 Salário para secretária = B5*B25/60*B19 = C5*C25/60*C19 = D5*D25/60*D19 

57 Custo de avaliação audiológica = B34*B31*B5 = C34*C31*C5 = D34*D31*D5 

58 Número de neonatos que necessitam de diagnóstico audiológico = B31 = C31 = D31 

59 Custo do banco de dados (software) = B33 = C33 = D33 

60 Custo total do programa = B41+B47+B59+ SOMA(B52:B57) = C41+C47+C59+ SOMA(C52:C57) = D41+D47+D59+ SOMA(D52:D57) 

61 Custo por neonato nascido = B60/B4 = C60/C4 = D60/D4 

62 Custo por neonato triado = B60/B5 = C60/C5 = D60/D5 

63 Custo por neonato identificado = B60/(B6/1000*B5) = C60/(C6/1000*C5) = D60/(D6/1000*D5) 

64 
        

65 Custo da compra de todos os equipamentos = SOMA(B8:B12) = SOMA(C8:C12) = SOMA(D8:D12) 

66 Custo total dos suprimentos (materiais) = SOMA(B13:B16)*B5 = SOMA(C13:C16)*C5 = SOMA(D13:D16)*D5 

67 
Tempo total equivalente para triagem 

= 

(((B21*B5)+(B5*B28*B29))/60)/B26 

= 

(((C21*C5)+(C5*C28*C29))/60)/C26 

= 

(((D21*D5)+(D5*D28*D29))/60)/D26 

68 Coordenação = (B23*B5/60)/B26 = (C23*C5/60)/C26 = (D23*D5/60)/D26 

69 Audiologia = (B24*B5/60)/B26 = (C24*C5/60)/C26 = (D24*D5/60)/D26 

70 Administrativo = (B25*B5/60)/B26 = (C25*C5/60)/C26 = (D25*D5/60)/D26 

            

  * EOAT - Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulos Transientes  

  * PEATE-A - Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico - Automático      

  * IRDA - Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva       

  Protocolo 1: TANU com o uso de EOAT em duas etapas. 
 
     

  Protocolo 2: TANU com uso de EOAT na primeira etapa, PEATE-A na segunda etapa, ainda antes da alta.     

  Protocolo 3: TANU - neonatos sem Indicador de Risco para Perda Auditiva foi utilizada a EOAT na primeira etapa e PEATE-A ainda antes da alta para os que falharam. Para os neonatos 
com Indicadores de Risco para Perda Auditiva foi utilizado o PEATE-A em duas etapas;   

 


