
 

 APASCAMP  
 

Convênio Vigente 
TC no. 03/18 

Processo SEI: 2018.00022588-07 
Vigência: 22/04/18 a 21/04/23  

 
 
 

Proposta 
 

Aditamento do Convênio para aporte de valor  

para ampliação de serviços e atendimentos 

 

 

 



Localização 

 

Endereço: Rua Salvador Lobardi Neto, 10 – Vila Teixeira – 
Campinas-SP 

 



Instituição 
 

• APASCAMP: Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas 

 

• Fundada em 08/06/86 (33 anos) 

 

• Entidade Beneficente sem fins lucrativos 

 

• Trabalho de inclusão social do deficiente auditivo/ surdo 

 

• Atende do recém-nascido ao idoso com deficiência auditiva/ surdez. 

 

• Profissionais: Otorrino e Fono* 

                           Psicólogo, Pedagogo e Assistente Social  
 

* Através do Convênio com a SMS 

 



Parceria 

 

• Participou do Projeto “Ouça Bem” (lançado em 7/11/17), entre 
a PMC, Fundação Starkey, Fundação Affonso Ferreira (braço 
social do Penido) e Apascamp, em que a Starkey doou AASI para 
185 munícipes: 

 

- encaminhou usuários da Apascamp com indicação de AASI 

- realizou as audiometrias conforme a necessidade 

- agora: proposta de atendimento e monitorização desses pacientes.   

 

 

 



Objeto do TC / do TA 

• Promover assistência ao deficiente auditivo, visando otimizar o 
diagnóstico e realizar ações que assegurem suas reeducações, através 
da clínica e terapia. 

 

• Promover garantia do direito à participação e integração social para 
pleno desenvolvimento de suas potencialidades. 

_________________________________________________________________________ 

• Ofertar 3.485 procedimentos mensais (consultas, exames e 
procedimentos) – ampliação de 873 procedimentos (de 2.612 para 3.485)  
 

• Ampliar atendimentos para 185 usuários (conforme a capacidade 
instalada) beneficiados pelo projeto Ouça Bem 
 

• Repassar mensalmente até R$ 74.513,47 (Conforme a produção), 
representando aporte financeiro de até R$ 18.119,08/ mês com o TA. 

 

 



 
Encaminhamentos 

 
 

 

• Pessoas com suspeita de deficiência auditiva/ surdez ou já 
diagnosticadas podem ser encaminhadas por via Sistema On Line 
(SOL) através: 

 

 

    - das  UBS 

    - de outros serviços da rede municipal 
 

 

 

 

Censo Demográfico de 2010: Campinas tem 48.356 deficientes auditivos 

 

 

 

  



 

Projetos do Programas de Saúde Auditiva 
 

• Projeto de Audiologia Clínica: Realização de exames clínicos e audiológicos. 
 

• Projeto Incluindo as diversidades e Projeto Brinquedoteca “Encontro com as 
Diferenças”: Possibilitar a interação entre deficientes auditivos/ surdos e a 
comunidade ouvinte, com reconhecimento de seus diferentes potencias. 
 

• Projeto IncluiAção: Possibilitar a inclusão social através da convivência entre 
adolescentes e jovens, incentivando através de um olhar diferenciado um novo mundo 
de oportunidades oferecendo atividades diversificadas que possibilitem o 
desenvolvimento da participação democrática e da autonomia. 
 

•  Projeto de Psicologia “Pronto Atendimento Psicológico”: Possibilitar um espaço de 
escuta e acolhimento em situações que demandem a consulta psicológica. 
 

• Projeto Idoso em Ação: Oferecer espaços de escuta e de reconstrução da relação 
consigo e com o outro, por meio da re-significação do afeto no convívio familiar no 
resgate dos vínculos que vão sendo rompidos devido às dificuldades peculiares da 
idade. 

 



 

Projetos do Programa de Reeducação Auditiva 

 

•  Projeto de Audiologia Educacional: Possibilitar a inclusão da pessoa com deficiência 
auditiva/surdez na sociedade através do estabelecimento de uma comunicação efetiva, seja ela 
oral, Libras ou bimodal, considerando a singularidade de cada usuário. 

•  Projeto de Apoio Pedagógico Inclusivo: Proporcionar o apoio complementar e suplementar 
pedagógico, para alunos com deficiência auditiva/surdo, matriculados na rede regular de ensino e 
auxiliar na prática da escolarização dos mesmos através de metodologias adotadas possibilitando uma 
ação-reflexão permanente acerca da inclusão escolar. 

•  Projeto de Psicologia: Acompanhar o desenvolvimento dos usuários com deficiência auditiva/ 
surdo, possibilitando a realização de um trabalho preventivo em saúde mental, trabalhando as 
questões conflitantes que existam ou que venham a surgir no contato com a família, escola e sociedade. 

•  Projeto Fortalecendo Vínculos Afetivos: Oferecer espaços de escuta e de reconstrução da relação 
consigo próprio e com o outro, por meio da re-significação do afeto e da participação social. 

•  Projeto IncluiAção: Possibilitar a inclusão social através da convivência entre adolescentes e jovens, 
incentivando através de um olhar diferenciado um novo mundo de oportunidades oferecendo atividades 
diversificadas que possibilitem o desenvolvimento da participação democrática e da autonomia. 

•  Projeto Brinquedoteca “Encontro com as Diferenças”: Possibilitar a interação entre deficientes 
auditivos/ surdos e a comunidade ouvinte, com reconhecimento de seus diferentes potenciais. 

•  Projeto Ampliando Possibilidades: Realizar o acolhimento após o diagnóstico da deficiência 
auditiva e verificar os usuários elegíveis para a inclusão nos projetos de reabilitação/habilitação. 



 

Projeto 

 

 

•      LIBRAS 

    Pensando na inclusão do deficiente na sociedade a APASCAMP vem buscando divulgar a Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS), oferecendo: 

    Assessoria e prestação de serviços nas empresas 

    Cursos in loco, em órgãos públicos e na sede da instituição, ministrados por profissionais intérpretes 
habilitados. 

 



Plano de Trabalho 

FPO - (ampliação de 873 procedimentos – de 2.612 para 3.485) 
Físico/ 

mês 

Financeiro/ 

mês 

Audiometria de reforço visual  - (condicionada a brincadeira e jogos lúdicos: < 7a – SOL) 15 R$ 315,00 

Audiometria em campo livre (pra quem usa AASI) 24    (↑) R$ 483,12 

Audiometria tonal limiar (audio comum - paciente levanta a mão - SOL) 500    (↑) R$ 10.500,00 

Av. auditiva comportamental (< 1a) (com auxílio de instrumento) 1 R$ 18,00 

Emissões otoacústicas evocadas para triagem (avalia a cóclea – feito com o bera - SOL) 

 (Portaria 2.045 de 27/12/2018 reduz limite de idade para atendimento para até 5 anos) 

50    (↓) R$ 675,50 

Av. de linguagem escrita/ leitura (avalia nível – vaga interna para quem está em terapia) 5 R$ 20,55 

Avaliação de linguagem oral (avalia nível - vaga interna para quem está em terapia) 5 R$ 20,55 

Av. miofuncional de sistema estomatognático (av. músculo facial/ língua – vaga interna 

pra quem está em terapia) 

5 R$ 20,55 

Estudos de emiss. otoacúst. evocadas  - (av. cóclea – feita com o bera) 135    (↑) R$ 6.328,80 

Imitanciometria (avalia condições do tímpano e reflexos acústicos – feita com o bera) 700    (↑) R$ 16.100,00 

Logoaudiometria  (investiga acuidade auditiva da fala - porcentagem de compreensão - 

feita junto com a audio) 

556    (↑) 

 

R$ 14.595,00 



Plano de Trabalho 

FPO 

(3.485 procedimentos ) 
Fís. / mês Fin. / mês 

Potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) de curta 

(bera adulto – nervo auditivo – SOL) 

135    (↑) R$ 6.328,80 

Consulta profissionais nível superior 250    (↑) R$ 1.575,00 

Consulta médica em atenção especializada (otorrino déficit auditivo - SOL) 180    (↑) R$ 1.800,00 

Acompanhamento psicopedagógico de paciente em reabilitação  

(pra quem está em terapia) 
600    (↑) R$ 10.602,00 

Terapia fonoaudiológica individual 180    (↑) R$ 1.962,00 

Oficina Terapêutica 46 R$ 1.065,36 

Remoção de cerúmen de conduto auditivo externo (com otorrino) 80    (↑) R$ 450,40 

Retirada de corpo estranho (com otorrino) 2 R$ 52,84 

Terapia de Processamento Auditivo Central 16     (novo) R$ 1.600,00 

Total 3.485    (↑) R$ 74.513,47 

Contrapartida R$ 200,00 



Produção 2018 x Demanda Reprimida x  
Proposta do TA 

• Produção aprovada pela CSAPTA 31.791 procedimentos (média mensal de 
2.649 procedimentos = 101% do conveniado) 
Dos Procedimentos 

disponíveis no SOL 

Conveniado 

em 2018 

Proposto no TA 

Audio de reforço visual  

(condicionada) 

15/ m Manter 15 / m 

Baseados no histórico da produção mensal em 2018 (18) 

OBS: Em 2018 Município agendou 53% das vagas. Não temos fila (demanda de fev/18) 

Audio tonal  

(comum) 

357/ m Ampliação para 500/ m 

Apesar da produção a < em 2018 (296/ m), vamos aumentar o quantitativo baseados na 

demanda reprimida (168 em fev18), nos agendamentos realizados em 2018 (2333 

[média de 54 faltas/m]) e na demanda de 185 usuários que receberam o AASI 

Emissões otoacústicas  

Evocadas (100 e 130) 

120/ m 
(média entre conveniado 

antigo e novo)   

 Redução para 50/ m 

Apesar da produção a > em 2018 (127/m), vamos reduzir o quantitativo por conta da 

mudança da indicação do exame que passou a ser de <12a para < que 5a (Portaria 2.045 de 

27/12/2018 ) 

PEATE 

 (bera adulto) (100 e 120) 

113/ m 
(média entre conveniado 

antigo e novo) 

Ampliação para 135/m 

Apesar da produção a < em 2018 (106/ m), vamos aumentar o quantitativo baseados na 

demanda de 185 usuários que receberam o AASI 

Consulta otorrino 

 (déficit auditivo) (90) 

90/ m 

 

Ampliação para 180/ m 

Apesar da produção a < em 2018 (86/m – [tivemos média de 9 faltas/ mês em 2018] 

vamos aumentar o quantitativo pois temos alta demanda reprimida (199 em fev 2018) 



Valor dos Repasses 
 

 

Fonte de 

Recurso 

 

A Empenhar 

(jul – dez 2019) 

 

A Empenhar   

2020 

 

A Empenhar   

2021 

 

A Empenhar 

2022 

 

A Empenhar 

(jan-abr 2023) 

 

 

Total a 

Empenhar 

 

 

Federal 

 

R$ 

99.114,48 

 

R$ 

198.228,96 

 

R$ 

198.228,96 

 

R$ 

198.228,96 

 

R$ 

66.076,32 

 

R$ 

759.877,68 

Municipal 

(procedimen

to Terapia) 

R$ 

9.600,00 

R$ 

19.200,00 

R$ 

19.200,00 

 

R$ 

19.200,00 

 

R$ 

6.400,00 

 

R$ 

73.600,00 

Total R$ 

108.714,48 

R$ 

217.428,96 

R$ 

217.428,96 

R$ 

217.428,96 

R$  

72.476,32 

R$ 

833.477,68 

Valor de Contrapartida da Entidade 
 

 

Contrapar 

tida 

(manter) 

 

 

R$ 

1.200,00 

 

R$ 

2.400,00 

 

R$ 

2.400,00 

 

R$ 

2.400,00 

 

R$ 

800,00 

 

 

R$ 

9.200,00 



 

 

 

 

   

OBRIGADA 




