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Do que estamos falando...



• AUDITORIA

• AUDITORIA NA SAÚDE

• AUDITORIA EM SAÚDE



AUDITORIA

• “Levantamento, estudo e avaliação sistemática de transações,
procedimentos, rotinas e demonstrações contábeis de uma
entidade com o objetivo de fornecer a seus usuários uma
opinião imparcial e fundamentada em normas e princípios
sobre sua adequação.”



AUDITORIA na SAÚDE

• Historicamente, as práticas, as estruturas e os
instrumentos de controle, avaliação e auditoria das ações
de saúde estiveram, predominantemente, associados ao
faturamento.

• No Brasil, a história da auditoria em saúde “nasce” com o
INAMPS.



Que era o INAMPS ?
• Um modelo médico assistencial que teve as seguintes

características:

• extensão da cobertura previdenciária a segmentos economicamente
integrados da população urbana;

• predomínio da prática médica curativa e individual em detrimento das
ações coletivas;

• criação de um complexo médico-industrial;

• deslocamento da prestação dos serviços médicos a entes privados
lucrativos e não lucrativos.



Cenário INAMPS

• Contratação de serviços pelo sistema previdenciário, para
complementar a assistência realizada por serviços próprios.

• A atuação do INAMPS junto aos prestadores buscava controlar
a produção e os gastos na assistência médica.

• As principais ações de controle executadas eram baseadas na
revisão de prontuários e das faturas apresentadas.

• Sistema de informação para pagamento por produção



• Nessa perspectiva, o INAMPS mantém a visão da auditoria na
saúde como controle financeiro, referente a produção e
pagamento dos serviços contratados.

• Atuação em um modelo baseado na produção de
procedimentos para recuperação da saúde.

• Oferta baseada na demanda e no lucro, visando atender ao
sofrimento individual

• Pagamento por produção, na lógica do prestador e da oferta.



RESULTADOS da AUDITORIA

• Pagamento de procedimentos já realizados.

• Visa a manutenção/recuperação da saúde e a atender o 
sofrimento individual.

• Fiscalização do atendimento por paciente

• Ações punitivas,voltadas para não pagamento

• Incapacidade de fiscalizar toda a atenção.



• Art 196: “A Saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a
sua promoção, proteção e recuperação”

• saúde como direito 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988



Diretrizes do SUS

Princípios  ( artigo 196 CF)

– Universalidade 

– Integralidade

– Eqüidade

Princípios Organizacionais (artigo 198 CF)

– Descentralização com comando único

– Regionalização/hierarquização da rede de 
serviços

– Participação da comunidade – controle social



• O SUS é herdeiro de práticas institucionais marcadas pela 
compra de serviços orientada pela oferta dos mesmos. 

( oferta cria demanda)

• Propõe  mudar esse preceito, redirecionando o sistema para 
as reais necessidades da população ( prioridades )

• A saúde como direito do cidadão

• A auditoria também precisa mudar. 



AUDITORIA EM SAÚDE

Auditoria assistencial ou clínica



PORTARIA GM Nº 4.279
de 30 de dezembro  de 2010

• Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à
Saúde no âmbito SUS e, como conceito apresenta:

• Auditoria clínica : consiste na análise crítica e sistemática da
qualidade da atenção à saúde, incluindo os procedimentos
usados no diagnóstico e tratamento, o uso dos recursos e os
resultados para os pacientes em todos os pontos de atenção,
observada a utilização dos protocolos clínicos estabelecidos.

• “Essa auditoria não deve ser confundida com a auditoria
realizada pelo SNA”



Auditoria Clínica ou assistencial

• A auditoria clínica é uma disciplina mais ou menos recente,
tendo sido introduzida, de forma mais sistemática, como
parte de programas de qualidade, nos países desenvolvidos,
a partir dos anos 80. Ela é focada nos pacientes e
desenvolve-se num ambiente cultural de melhoria da
eficácia clínica com o objetivo de otimizar os resultados
clínicos para os usuários dos serviços de saúde.

• Assim, a visão contemporânea de auditoria clínica distancia-
se, radicalmente, de um enfoque anterior de uma cultura
fiscalista ou policialesca, voltada para o controle de
recursos, enfocada nos aspectos contábeis e financeiros dos
serviços de saúde e numa atitude de punição.

Mendes e Shimazaki



• O SUS é um sistema complexo. 

• Seu amplo arcabouço normativo estabelece princípios e
diretrizes distintas, mudança dos modelos assistencial e de
financiamento e o fortalecimento das instâncias de participação
social.

• A auditoria em saúde passa a ter um aspecto adicional de
avaliação de serviços, de gestão, de garantia de direitos e do
controle social.

• A auditoria, se antes vista como atividade de controle contábil e
com ações pontuais, passa a ser uma das ferramentas de gestão
do SUS com foco principal na qualidade de serviços e no direito
do cidadão, para além da produção individual.



Em relação à prestação de serviços, a principal diferença se deve ao 
modo de financiamento:

• O auditor do SUS audita sistemas e procedimentos:

alcance de metas, execução de planos operativos,

qualidade da assistência e da informação, cobranças,

financiados de diversas maneiras diferentes.

• O auditor da saúde suplementar audita “contas” :

Hotelaria,  atos profissionais (honorários), taxas, materiais, 

medicamentos, etc.



1976 - GIH - DESCRIÇÃO DOS DADOS

•Valor das diárias de cirurgia e obstetrícia de primeira categoria; a
conversão para a segunda, terceira e quarta categorias é obtida pela
aplicação dos fatores 0,88 ; 0,79 e 0,59, respectivamente;

•Valor das diárias de clínica médica e pediátrica de primeira categoria; a
conversão para a segunda, terceira e quarta categorias é obtida pela
aplicação dos fatores 0,88 ; 0,79 e 0,59, respectivamente;

•Valor das taxas de sala de porte I, II, III, IV, V e VI;

•Valor da US - unidade de serviço, que corresponde ao valor padrão de
moeda para pagamento de honorários médicos, odontológicos e de
serviços hospitalares;

•Valor da UT - unidade terapêutica, que corresponde ao valor padrão de
moeda para pagamento de medicamentos.



• Em 1983 a GIH é substituída pela AIH, Autorização de
Internação Hospitalar, caracterizada por ser uma conta
agrupada, dividida em SH, SADT e SP.

• “pacotes”

• MODELO : DRG ( Grupo de Doenças Relacionadas )



• 1996 - PÚBLICO : financiamento por captação

= ATENÇÃO BÁSICA.

Procedimentos zerados na tabela.

Produção dissociada do financiamento.

• Em 2005, a Portaria SAS 635 estabelece os critérios de
contratualização, com a proposta do pagamento de produção
por metas físicas e de qualidade aos hospitais filantrópicos.



• Em 2008 a tabela incorpora o valor do SADT no SH,
mantendo o valor do SP
( cabe lembrar que o código 7 já havia sido extinto).

• SIGTAP : Busca trazer regras de controle de produção e de
registro de informação, baseadas em protocolos traduzidas
por atributos e compatibilidades.

• Os protocolos são vistos como um roteiro para a melhor
assistência, com a relação dos materiais, exames
subsidiários e recursos necessários para realização do
atendimento ao paciente.

O QUE, COMO, QUANTO E ONDE.



PROTOCOLOS CLÍNICOS

• Recomendações utilizados no âmbito dos serviços
e como foco nas doenças, sistematicamente
desenvolvidas com o objetivo de orientação de
médicos e pacientes acerca de cuidados de saúde
apropriados em circunstâncias clínicas específicas.

• SIGTAP/SUS= traduzido por compatibilidades e
operacionalizado através de críticas no sistema de
captação e processamento

• Na prática, define o que pode ou não pode ser
registrado.



Diretrizes do SUS

Princípios  ( artigo 196 CF)

– Universalidade 

– Integralidade

– Eqüidade

Princípios Organizacionais (artigo 198 CF)

– Descentralização com comando único

– Regionalização/hierarquização da rede de 
serviços

– Participação da comunidade – controle social



Decreto 7508/2011

• Art. 3º. O SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde
executados pelos entes federativos, de forma direta ou
indireta, mediante a participação complementar da iniciativa
privada, sendo organizado de forma regionalizada e
hierarquizada

• Regiões de Saúde 



REGIÕES DE SAÚDE

• Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos
de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades
culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e
infraestrutura de transportes compartilhados, com a
finalidade de integrar a organização, o planejamento e a
execução de ações e serviços de saúde;



REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

• Arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de
diferentes densidades tecnológicas, que integradas por
meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão,
buscam garantir a integralidade da atenção à saúde num
determinado território.

• Podem estar compreendidas no âmbito de uma ou de várias 
Regiões de Saúde

• Relações horizontais

Ministério da Saúde, 2010 – portaria nº4.279, de 30/12/2010.
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LINHA DE CUIDADO

• É a imagem que expressa os fluxos assistenciais seguros e
garantidos ao usuário que atendem às suas necessidades de
saúde (caminho que o usuário faz por dentro de uma rede de
saúde).

• Visa a integralidade na assistência á saúde, unificando ações
preventivas, curativas e de reabilitação; proporcionando o
acesso a todos os recursos tecnológicos que o usuário
necessita, desde visitas domiciliares até os de alta
complexidade hospitalar



• Linhas de Cuidado (LC) é uma forma de articulação de recursos e
das práticas de produção de saúde, orientadas por diretrizes
clínicas, entre as unidades de atenção de uma dada região de
saúde, para a condução oportuna, ágil e singular, dos usuários
pelas possibilidades de diagnóstico e terapia, em resposta às
necessidades epidemiológicas de maior relevância.

• Visa à coordenação ao longo do contínuo assistencial, através da
pactuação/contratualização e a conectividade de papéis e de
tarefas dos diferentes pontos de atenção e profissionais.

• Pressupõem uma resposta global dos profissionais envolvidos no
cuidado, superando as respostas fragmentadas.

Portaria 4279 de dezembro de 2010

LINHAS DE CUIDADO



REDES TEMÁTICAS

 As redes de atenção são compostas por Redes Temáticas.

 Redes Temáticas : pontos de atenção articulados entre si, com 
objetivo de promover a integralidade da atenção à saúde.

 Os pontos de atenção de uma Rede Temática podem se 
localizar no território de uma ou mais RRAS                     



REDES TEMÁTICAS DE ATENÇÃO À 
SAÚDE

• Rede cegonha :  Portaria GM 1459 de 2011

• Rede de atenção psicosocial : 

Portaria GM 3088 de 2011

• Rede de atenção às urgências e emergências Portaria 
GM1.600 de 2011

• Rede de atenção às doenças e condições crônicas. Portaria 
GM/MS nº 483 de 01/04/2014

• Rede de cuidado a pessoa com deficiência :

Portaria GM 793 de 2012



A Rede de Atenção à Saúde das 
Pessoas com Doenças Crônicas

• I - Atenção Básica: 

• II - Atenção Especializada: conjunto de diversos pontos de 
atenção com diferentes densidades tecnológicas com as 
seguintes subdivisões:

a) ambulatorial especializado

b) hospitalar

c) urgência e emergência

• III - Sistemas de Apoio:

• IV - Sistemas Logísticos

• V – Regulação

• VI - Governança



EIXOS

• A implantação da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com
Doenças Crônicas se dará por meio da organização e
operacionalização de linhas de cuidado específicas, considerando
os agravos de maior magnitude.

• O enfoque da RAS será em quatro temas por serem, 
epidemiologicamente, mais relevantes: 

- as doenças renocardiovasculares (hipertensão arterial sistêmica, 
Diabetes mellitus e insuficiência renal crônica), 

- a obesidade, 

- o câncer  

- as doenças respiratórias



REDE doenças crônicas

• EIXO : CÂNCER

• LINHA DE CUIDADO

- Câncer de mama

- Câncer do colo uterino

Implica na organização de um conjunto de ações e serviços de saúde,
estruturados com base em critérios epidemiológicos e de regionalização
para dar conta dos desafios atuais onde os quadros relativos aos cânceres
de mama e colo do útero são de alta relevância epidemiológica e social.



SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE



Cenário do sistema saúde

• As práticas de saúde desenvolvem-se em diferentes níveis de
complexidade, que vão desde o cuidado individualizado,
pontual, prestado por um determinado profissional, que
sozinho ou em conjunto atende em um determinado serviço
ou estabelecimento, que faz parte de um sistema de atenção e
está sob gestão pública.



SISTEMAS, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

SERVIÇOS

AÇÕES

SISTEMA

REDES DE ATENÇÃO



PORTARIA Nº 3.410, 
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013

• Estabelece as diretrizes para a contratualização de hospitais
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em
consonância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar
(PNHOSP).

• Os entes federativos formalizarão a relação com os
hospitais públicos e privados integrantes do SUS sob sua
gestão, com ou sem fins lucrativos, por meio de
instrumento formal de contratualização.



Compete aos entes federativo 
contratantes

• definir a área territorial de abrangência e a população de
referência dos hospitais sob sua gestão...

• definir as ações e serviços a serem contratados de acordo
com o perfil assistencial do hospital e as necessidades
epidemiológicas e sócio-demográficas da região de saúde...

• financiar de forma tripartite as ações e serviços de saúde
contratualizadas, conforme pactuação...

• Regular o acesso, controlar, avaliar, monitorar e auditar,
quando couber, as ações e serviços de saúde
contratualizadas



FINANCIAMENTO DOS HOSPITAIS

• I - incentivo financeiro: todo valor pré-fixado destinado ao custeio
de um hospital, repassado de forma regular e automática ao Fundo
de Saúde do gestor ou diretamente às universidades federais,
condicionado ao cumprimento de compromissos e/ou metas
específicos, definidos por regramentos próprios;

• II - orçamentação global: modalidade de financiamento na qual a
totalidade dos recursos financeiros é provisionada ao contratado,
garantindo-lhe conhecimento antecipado do volume máximo
previsto para desembolso no período do contrato, podendo
contemplar tanto recursos de investimento quanto de custeio,
apresentados em planilha separadamente;

• III - orçamentação parcial: a forma de financiamento composta
por um valor pré-fixado e um valor pós-fixado;

• IV - valor pós-fixado: todo valor destinado ao custeio de um
hospital condicionado ao cumprimento das metas de produção,
composto pelo valor dos serviços de Alta Complexidade e do Fundo
de Ações Estratégicas de Compensação (FAEC), calculados a partir
de uma estimativa das metas físicas, remunerados de acordo com a
produção apresentada pelo hospital e autorizada pelo gestor e

• V - valor pré-fixado: a parte dos recursos financeiros provisionada
ao hospital contratado, garantindo-lhe conhecimento antecipado de
parte do valor previsto para desembolso no período contratado



• Todos os recursos públicos de custeio e investimento que compõem o
orçamento do hospital serão informados no instrumento formal de
contratualização, com identificação das respectivas fontes, quais
sejam, federal, estadual, distrital ou municipal.

• Os hospitais públicos e privados sem fins lucrativos serão
financiados, preferencialmente, por orçamentação parcial, de acordo
com o perfil assistencial, infraestrutura, recursos humanos e seu
papel na RAS.

• O valor pré-fixado será composto:

• I - pela série histórica de produção aprovada da média mensal dos
12 (doze) meses anteriores à celebração do contrato da média
complexidade; e

• II - por todos os incentivos de fonte federal, estadual, do Distrito
Federal e municipal, com detalhamento de tipo e valor, vinculados ao
alcance das metas quali-quantitativas



Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar

• I - Componente Limite Financeiro da Média e 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                                                                                  
– MAC

• II - Componente Fundo de Ações Estratégicas e 
Compensação  

– FAEC ( procedimentos definidos pelo MS )



FAEC

• I - procedimentos regulados pela CNRAC;

• II - transplantes e procedimentos vinculados;

• III - ações estratégicas ou emergenciais, de caráter
temporário, e implementadas com prazo pré-definido;

• IV - novos procedimentos, não relacionados aos constantes
da tabela vigente ou que não possuam parâmetros para
permitir a definição de limite de financiamento, por um
período de seis meses, com vistas a permitir a formação de
série histórica necessária à sua agregação ao MAC.

• V - Projetos de Cirurgia Eletiva de Média Complexidade são
financiados por meio do Componente FAEC



PGASS

• A perspectiva para a programação do componente Assistência
à Saúde, da PGASS é de que com o avanço das discussões do
modelo de financiamento, pelo qual necessariamente a
programação está contingenciada, haja superação paulatina
dos impasses no campo da remuneração dos serviços.

• Para tanto se propõe o crescimento do rol de modalidades de
serviços financiados por orçamento global. É fundamental que
se busque a garantia de patamares de financiamento das
unidades de saúde, suficientes para seu custeio, de maneira
compartilhada, comprometendo recursos federais, estaduais e
municipais, de forma a superar as disputas intermunicipais e
liberar os gestores para diálogos e negociações que abranjam
questões situadas em outro patamar de complexidade, tais
como: situação atual e tendências do quadro epidemiológico e
demográfico, planejamento da rede de serviços, necessidades
de investimento, dispositivos de regulação, melhoria da
qualidade, entre outros



• Desta forma espera-se que, futuramente, os territórios
cobertos pelos serviços, bem como o cálculo dos fluxos de
cada município ou serviço orientados para as unidades em
questão, deverão se seguir ao cálculo de custeio global,
definindo-se as metas físicas e a origem dos usuários, que
comporão o contrato global



Controle e auditoria

• Transformar-se em ferramenta de gestão, fortalecendo o
SUS, contribuindo para que a gestão seja feita pelo gestor
e direcionada para as necessidades do cidadão.

• Passam a ter como objetivo ajudar a garantir e a melhorar
a qualidade da atenção, a integralidade da assistência,
buscando o acesso igualitário a todos cidadãos sem se
afastar da necessária função de prevenir ou coibir a
malversação dos recursos públicos destinados à Saúde
com foco no pagamento de serviços, contribuindo para a
alocação e utilização adequada de recursos, incorporando
a lógica de análise de resultados para além da avaliação
de processos.

• Foco principal na qualidade de serviços e na garantia do
direito do cidadão



COMO ESTAMOS HOJE no SUS?

• Financiamento das ações de assistência.

• Regras de financiamento: produção, metas, incentivos e
incrementos

• Processo de solicitação, autorização de procedimentos,
apresentação, bloqueio, rejeição e glosa, faturamento,
disseminação.

• Instrumentos de cobrança e de informação (AIH, APAC, BPA),
tipos, validade.



FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA



Pagamento aos prestadores de serviços

• O pagamento por produção de serviços é apenas uma das 
formas de remunerar os serviços de assistência à saúde.

• O SUS concretiza-se como política de saúde com novas formas 
de financiamento à assistência.

• Lembrar que há anos a Tabela SUS não tem reajustes, com 
raras exceções.

• Tabela assimétrica.
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FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA

• HOSPITAIS PRÓPRIOS

• CONTRATO OSS/OSCIP

• HOSPITAIS FILANTRÓPICOS

• PRIVADOS/CONTRATADOS

METAS

FATURA

ORÇAMENTO



VALORES DE PRODUÇÃO

• TABELA/FATURA



REMUNERAÇÃO POR FATURA

Consiste no pagamento dos valores apurados por intermédio dos sistemas
de registro de informações de produção dos serviços realizados pelo
prestador. PAGAMENTO POR PRODUÇÃO

Depende da apresentação de FATURA referente a serviços realizados
conforme programação.

Pagamento é realizado conforme valor apurado.

CONTRATOS/CONTRATUALIZAÇÃO : alta complexidade e FAEC.



DESCENTRALIZAÇÃO
Pagamento com valor acima da tabela

• É permitido ao gestor (estadual ou municipal) o pagamento
de serviços de saúde com valores diferenciados, contanto
que a diferença seja complementada com recursos próprios.

• Portaria 1606/2001: Art. 1º Definir que os estados, Distrito Federal e municípios que
adotarem tabela diferenciada para remuneração de serviços assistenciais de saúde
deverão, para efeito de complementação financeira, empregar recursos próprios
estaduais e/ou municipais, sendo vedada a utilização de recursos federais para esta
finalidade.

• Portaria MS 3410/2013: O gestor público de saúde do ente federativo contratante
poderá definir valores adicionais às partes pré-fixada e pós fixada, caso tenho
capacidade de financiamento com fonte própria.



VALORES DE PRODUÇÃO

• TABELA/FATURA

• CONTRATUALIZAÇÃO : metas,  orçamentação 

plano operativo



CONTRATUALIZAÇÃO

 Portaria SAS 635 10/11/2005 (* o parágrafo único do art. 3º 
e o art. 5º foram revogados)

HOSPITAIS FILANTRÓPICOS

PORTARIA Nº 3.410, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013

 Recursos financeiros através de produção de serviços, 
alcance de metas físicas e de qualidade (misto)

 Parte fixa e variável

 Adesão voluntária

 Compromissos compulsórios



VALORES DE PRODUÇÃO

• TABELA/FATURA

• CONTRATUALIZAÇÃO ( metas )

( orçamentação )

• INCREMENTOS



ATRIBUTO de procedimento

• INCREMENTO

- Percentual de acréscimo vinculado a um incentivo    via de 
regra baseado em uma habilitação

Exemplo : hospital amigo da criança







VALORES DE PRODUÇÃO

• TABELA/FATURA

• CONTRATUALIZAÇÃO ( metas )

( orçamentação )

• INCREMENTOS

• INCENTIVOS ( “redes”)



PORTARIA Nº 148, 
de 31 de JANEIRO de 2012 

Componente Hospitalar da Rede de Atenção Psicossocial 

• Art. 14. Fica instituído incentivo financeiro de custeio anual no
valor de R$ 67.321,32 (sessenta e sete mil trezentos e vinte e
um reais e trinta e dois centavos) por cada leito implantado.

• § 1º O cálculo do custo por leito de atenção a pessoas com
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de
saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas foi
baseado nos seguintes critérios:

• I -taxa média de ocupação de 85% (oitenta e cinco por cento),

• II -tempo médio de permanência de 5,5 dias (cinco dias e
meio) e...



• III - previsão de utilização dos leitos na seguinte proporção:

• a) 60% (sessenta por cento) das diárias de até 7 (sete) dias;

• b) 30% (trinta por cento) das diárias entre 8 e 15 (quinze) dias;

• c) 10% (dez por cento) das diárias superiores a 15 (quinze) dias.

• § 2º O valor das diárias considerado para o cálculo de custeio anual
dos leitos de atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno
mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool,
crack e outras drogas foi o seguinte:

• I - R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o 7º dia de internação;

• II -R$ 100,00 (cem reais) por dia do 8º ao 15º dia e

• III - R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) por dia a partir do 16º dia de
internação.



PORTARIA Nº 1.615, 
DE 26 DE JULHO DE 2012 

• O art. 12 da Portaria nº 148/GM/MS de 2012, passa a vigorar com a seguinte
redação:

• "Art. 12 Fica instituído incentivo financeiro de investimento no valor de R$
4.000,00 por leito para apoio à implantação do Serviço Hospitalar de
Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental
incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e
outras drogas:

• I - Para recebimento do incentivo fica estabelecido o mínimo de 04 leitos e o
máximo de 25 leitos por estabelecimento de saúde.

• II - O incentivo financeiro de investimento que trata este artigo poderá ser
utilizado para aquisição e instalação de equipamentos, para adequação da
área física, para capacitação e atualização das equipes em temas relativos aos
cuidados das pessoas com sofrimento ou transtorno mental incluindo aquelas
com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras
drogas e para implantação de um ponto de telessaúde.



VALORES DE PRODUÇÃO

• TABELA/FATURA

• CONTRATUALIZAÇÃO ( metas )

• INCREMENTOS

• INCENTIVOS ( “redes”)

• “FILANTROPIA”



FILANTROPIA

 Lei nº 12.101/09, chamada de Nova Lei de Filantropia

 Portaria 1970/2011 : Dispõe sobre o processo de Certificação 
das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da 
Saúde / CEBASSAÚDE

 Oferta da prestação de serviços ao SUS no percentual mínimo 
de 60% (sessenta por cento)

 Isenção de contribuições para a seguridade social (arts. 22 e 
23 da Lei nº 8.212/91)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art23


PROBLEMA

• Pagamento por produção de serviços médicos ( valor SP)

(mesmo em serviços contratualizados)

• Antigo código 07 (extinto)

• Prática comum que interfere na assistência regulada

• Favorece ao SUS diferenciado

• Obriga a realizar a auditoria de produção em serviços 
contratualizados



04.06.03.003-0 - ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE STENT

04.06.03.001-4 - ANGIOPLASTIA CORONARIANA



CNES

• A "Ficha Cadastral de Estabelecimento de Saúde" é o
instrumento que permite ao gestor coletar dados de todos os
estabelecimentos de saúde do país, inclusive os não
participantes do SUS

• O código do CNES e o CNPJ do Estabelecimento de Saúde são a
chave de acesso ao SIASIH/SUS constituindo-se em elementos
indispensáveis para identificação dos estabelecimentos no
Sistema, sendo obrigatório seu preenchimento na FCES, em
qualquer uma das situações: Inclusão, Alteração ou Exclusão.



cnes.datasus.gov.br



PORTARIA SAS nº 134,  de 4 de ABRIL de 2011

• Art. 1º Constitui responsabilidade dos gestores municipais,
estaduais e do Distrito Federal/DF, bem como dos gerentes de
todos os estabelecimentos de saúde na correta inserção,
manutenção e atualização sistemática dos cadastros no SCNES
dos profissionais de saúde em exercício nos seus respectivos
serviços de saúde, públicos e privados.



CBO

• A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) foi adotada como forma de 
registro obrigatório para definir o profissional responsável ou habilitado 
para realizar determinado procedimento.

• O CNES, desde a sua implantação, adotou o CBO para identificação da 
ocupação dos profissionais. 

• A informação a ser inserida no CNES deve ter como base a “ocupação” que 
determinado trabalhador “se ocupa” naquele estabelecimento de saúde.

• Para o caso de profissões que exigem diploma para o seu exercício 
(médico, enfermeiro etc.), é recomendável que se tenha por base os 
registros do setor administrativo/recursos humanos da instituição na qual 
presta serviço, como garantia de habilitação do profissional para aquela 
“ocupação”.



CNS

• PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 15 DE MARÇO DE 2012

• Dispõe acerca do preenchimento do número do Cartão 
Nacional de Saúde do usuário no registro dos procedimentos 
ambulatoriais e hospitalares.

• Art. 1º O preenchimento do número do Cartão Nacional de 
Saúde (CNS) do usuário será obrigatório para o registro dos 
procedimentos ambulatoriais e hospitalares nos instrumentos 

de registro das ações de saúde do Ministério da Saúde, 



• Caso o usuário das ações e serviços de saúde não possua 
cadastro na Base Nacional de Dados dos Usuários das Ações e 
Serviços de Saúde o estabelecimento de saúde deverá efetuar 
o cadastro do usuário por meio do aplicativo de cadastro no 
endereço eletrônico disponibilizado pelo DATASUS na internet



SISTEMAS, TABELAS e MANUAL

sihd.datasus.gov.br









USO DA INFORMAÇÃO 

• Avaliação da atenção básica

• Alcance de metas dos serviços públicos

• Indicadores de avaliação de gestão 

• Perfis nosológico e epidemiológico da população 

• Base para o processo de programação e organização da 
assistência 

• Desencadeamento de ações de controle 

• Controle social.

• Série histórica de Produção

• Repasse financeiro (faturamento).



Portaria GM/MS nº. 2.848 de 06/11/2007.

O Ministro de Estado de Saúde, no uso das atribuições e,
Considerando a Portaria GM/MS nº321 de 08 de fevereiro de
2007, que instituiu a

Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais do SUS,

Considerando a Portaria GM/MS nº. 1541 de 27 de junho de 2007,
que estabelece a implantação da Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS a
partir da competência janeiro de 2008…..



ESTRUTURAÇÃO DA TABELA

A Tabela  é composta de códigos, com 10 dígitos assim 
divididos:

GR-SG-FO-PRO-D

GR => indica o Grupo

SG => indica o Subgrupo

FO => indica a Forma de Organização

PRO=>indica o Procedimento 

D =>    digito verificador



TABELA - GRUPOS

• 01 – promoção e prevenção

• 02 – procedimentos diagnósticos

• 03 – procedimentos clínicos

• 04 – procedimentos cirúrgicos

• 05 – transplantes

• 06 – medicamentos

• 07 – OPM

• 08 – ações complementares



PROTOCOLOS CLÍNICOS

• Recomendações utilizados no âmbito dos serviços e como
foco nas doenças, sistematicamente desenvolvidas com o
objetivo de orientação de médicos e pacientes acerca de
cuidados de saúde apropriados em circunstâncias clínicas
específicas.

• SIGTAP/SUS= traduzido por compatibilidades e
operacionalizado através de críticas no sistema de captação e
processamento

• Na prática, define o que pode ou não pode ser registrado.





sigtap.datasus.gov.br





















PORTARIA Nº 321 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2007 

• artigo 4º : a coordenação técnica e o gerenciamento da Tabela
instituída, quanto às alterações, inclusões ou exclusões de
procedimentos e os respectivos atributos é de
responsabilidade exclusiva da Secretaria de Atenção à Saúde -
SAS, por intermédio do Departamento de Regulação,
Avaliação e Controle de Sistemas – DRAC



• artigo 5º - a inclusão de procedimentos na Tabela deverá estar
amparada por critérios técnicos baseados em evidência científica e
diretrizes clínicas, bem como de estudo de custo, ficando tais
informações sob a responsabilidade de cada área técnica
proponente do Ministério da Saúde e a inclusão ou alteração de
valor de procedimento deverá dispor de análise de impacto e
viabilidade orçamentário-financeira a ser efetuada pelo
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas –
DRAC, da Secretaria de Atenção à Saúde.

• CONITEC



Incorporação de tecnologias no SUS

• 2006 - fluxo para incorporação de tecnologias no SUS : Portarias n° 152/06 

e 3.323/06, sob a coordenação da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS).

• 2008 – transferência da coordenação da CITEC para a Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – SCTIE (Portaria n° 2.587/08). 

• 2011 - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS –

CONITEC (Lei 12.401) substitui a CITEC. 







Relatório CONITEC – OUTUBRO 2015

• Tecnologias: Bevacizumabe / Ranibizumabe (Antiangiogênicos)

• Nome comercial: Avastin® /  Lucentis®

• Fabricante: Roche S.A./ Novartis Biociências 

• Indicação: edema macular diabético (retinopatia diabética)

• RECOMENDAÇÃO DA CONITEC

• “Pelo exposto, a CONITEC, em sua 40ª reunião ordinária, posicionou-se
desfavoravelmente à incorporação no SUS do ranibizumabe para edema
macular diabético, recomendando favoravelmente a incorporação do
bevacizumabe para essa indicação. Considerou-se que o ranibizumabe é
eficaz e seguro, porém se equipara em eficácia e segurança ao
bevacizumabe, o qual representa a alternativa de tratamento mais custo-
efetiva.”

• ....impacto orçamentário em 3 anos que variará de 

• R$ 143.002.198,00 a R$ 12.359.563.100,00





Sistemas de Informação da 
produção SUS

Ambulatorial

hospitalar

https://wiki.saude.gov.br/



Sistema de Informação da 
Produção Hospitalar no SUS 



INTERNAÇÃO

• Independentemente da forma de financiamento do
prestador e de sua relação com o gestor, a única forma
de apresentar a produção hospitalar no SUS é através do
Sistema de informação Hospitalar/SIH – com os registros
na Autorização de Internação Hospitalar

• AIH



AIH

• Conta hospitalar apresentada em meio magnético  (1992)

• Transcrição dos dados da internação para processamento 
utilizando regras específicas  definidas no Manual SIH/SUS e suas 

tabelas.

• NORMATIZAÇÃO : controle parcial através de 
regras do sistema.



“pacotes”

• Nesses “pacotes” estão inseridos os materiais que devem ser
utilizados, procedimentos, profissionais de saúde envolvidos e
estrutura de hotelaria.

• O objetivo é que os hospitais passem a oferecer produtos
completos.

• Melhoria no atendimento a partir do estabelecimento de
protocolos.



Apresentação da CID-10

“Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde”

Vol.I – Lista Tabular

Vol.II – Instruções

Vol.III – Índice



PORTARIA Nº 1.324, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014

• Estabelece conceitos de diagnóstico principal e secundário 
utilizados no Programa de Apoio à Entrada de Dados das 
Autorizações de Internação Hospitalar (SISAIH01)

• Art. 4º Ficam excluídas as críticas relativas as compatibilidades 
entre procedimentos realizados e diagnósticos registrados nas 
AIH.

• AUMENTA A RESPONSABILIDADE DA CODIFICAÇÃO



CID

• Principal :  motivo ou condição que ocasionou a internação e o 
tratamento.

• Secundário : 

- todas as condições que coexistem no momento da internação ou

- que se desenvolveram durante a internação ou

- que afetem a assistência prestada ou 

- prolonguem o tempo de permanência no hospital.



AGRAVOS _ PT CJ 20 de 25/05/2005

• Estabelecer que todas  AIH com agravos de notificação compulsória (ANC) 
identificadas através da CID10, sejam avaliadas pela equipe da Vigilância 
Epidemiológica em âmbito Hospitalar ou pelo Serviço de Vigilância 
Epidemiológica (VE) da SMS ou SES.

• Definir que os estabelecimentos que dispõem do núcleo de vigilância 
epidemiológica em âmbito hospitalar deverão gerar o relatório das AIH 
com ANC para avaliação da equipe de epidemiologia.

• Estabelecer que, após o processamento no SGAIH será emitido um 
relatório com a relação de todas as AIH com ANC bloqueadas, que deverá 
ser disponibilizado para o Serviço de Vigilância Epidemiológica (VE) em 
âmbito hospitalar, da SMS / SES e para a SVS do Ministério da Saúde





SIHD - SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
HOSPITALAR DESCENTRALIZADO

É o sistema que processa as internações
hospitalares disponibilizando informações sobre
recursos, causas de internações, morbidade ,
mortalidade hospitalar e indicadores
hospitalares.

Refere-se a 70% das internações no país.



• DOCUMENTOS SIH:

Laudo para a emissão de AIH

A AIH ( Autorização de internação Hospitalar)

Laudo para procedimentos especiais

• SIGTAP

• CNES

• CNS



LAUDOS  

• Os laudos de autorização utilizados no âmbito do SUS no SIH  e no SIA 
podem ser utilizados nas seguintes formas:

• I. Em suporte físico, na forma de formulários impressos e   armazenados 
em papel; ou

• II. Em suporte digital, por meio de sistemas de informação que
realizem a emissão e armazenamento das respectivas autorizações,bem
como a transação das informações digitais entre os gestores e
estabelecimentos de saúde

• Deve ser utilizada Certificação Digital, nos padrões da Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), visando à validade legal destes 
documentos eletrônicos.



modelo

• Fica a cargo dos gestores estaduais e municipais a criação de formulários
para os respectivos laudos, respeitando os dados mínimos obrigatórios,
podendo também acrescentar opcionalmente outras informações de
relevância para a gestão local.

• Única via

• Certificação digital

• Inclui laudos de APAC





Portaria SAS 1011
DE 3 DE OUTUBRO DE 2014

• Art. 2º Os laudos de solicitação/autorização ambulatorial e
hospitalar em suporte físico devem ser legíveis, sem
abreviaturas e com a assinatura do profissional solicitante e
autorizador com respectivo carimbo.

§ 1º Os laudos mencionados no caput deverão ser impresso em
via única, que deve ser anexada ao prontuário do paciente, não
sendo mais necessário a manutenção de uma via destes nos
órgãos autorizadores das Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde.





Construindo a AIH

AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR



Portaria SAS/MS nº 84/97 - emissão de AIH 

para pacientes sem identificação)

• Permitir a emissão de AIHs para pacientes sem documento de
identificação, sem condições de prestar informações ou na
ausência de responsável que o identifique nos seguintes
casos:

• -Pacientes acidentados graves

• -Pacientes psiquiátricos encontrados em vias públicas.

• -Pacientes com problemas neurológicos graves ou comatosos.

• -Pacientes incapacitados por motivos sociais e/ou culturais.



Como preencher

• Dados do paciente: Ignorados

• - Residência Habitual: não preencher, com exceção do CEP 
que deverá ser informado o do hospital

• - Data do nascimento: deverão ser colocados zeros nos dígitos 
relativos a dia e mês, sendo ano de nascimento preenchido 
com a idade aproximada obtida através da avaliação clínica do 
paciente.

• Tecla F10



INSTRUMENTO DE REGISTRO

 AIH :

-Principal

-Especial

-Secundário

 BPA consolidado

 BPA individual

 APAC principal

 APAC secundário



Atributo : AIH PRINCIPAL 

• Gera AIH

• Exige autorização

• Deve ser lançado no campo  procedimento solicitado, 
realizado e no campo procedimentos realizados na 1ª 
linha*

• *exceções : “múltiplos”



AIH ESPECIAL 

• Não gera AIH

• Exige autorização  ??? 

• Lançado no campo procedimentos realizados

• Jamais poderá ser lançado no campo procedimento 
realizado e solicitado.

• “conta aberta”

Os procedimentos de SADT que ganharam valor, passam 
a ser especiais e cabe ao gestor definir se precisam de 
autorização ou não.



AIH SECUNDÁRIO

• Não gera AIH

• Não exige autorização

• Lançado no campo “procedimentos realizados”

• “pacote agrupado”



Atributos do procedimento

• PM    :  tempo médio de permanência

• MN   :  idade mínima para o procedimento 

• MX   :  idade máxima para o procedimento

• PTO  :  pontos correspondentes aos SP

• SEXO : masculino, feminino ou ambos

• Outros : CID, CBO, quantidade, habilitação, classificação, 
incrementos, leitos...

• VALOR : SH, SP

ambulatorial, hospitalar.  



VALOR FIXO ( tabela )

• SH :       diárias, taxas de sala, RH, materiais                                                                          
hospitalares, medicamentos, exames subsidiários e terapias

• SP :       serviços profissionais médicos ( extinto código 07 )

• Procedimentos : “por dia” ou “tratamento”



PANCREATITE

PM : 5 dias

2                     10Perm menor Perm maior

idade

VALOR FIXO

SH (+ SADT) SP

ESPECIAIS

AGREGA VALOR

CID, CBO, qtidd, 
leito, classif.. 

Diárias, componentes e 
procedimentos

VALOR FINAL
03.03.07.012-9 - TRATAMENTO DE 
TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E 
PANCREAS

QUANTIDADE



INTERNAÇÃO

• MÉDIA DE PERMANÊNCIA

atributo / tabela

• DEFINE 

-Permanência mínima\menor

-Permanência a maior





PERMANÊNCIA A MENOR

• Procedimentos com permanência abaixo da metade do 
tempo de permanência média

• Considerar números inteiros. ( PM 5 = 2 )

• É possível solicitar exclusão de crítica

• Exceções :

- PM de até 3 dias= não tem crítica

- motivo encerramento : óbito



EXCLUSÃO de PERMANÊNCIA MENOR

• Basicamente procedimentos cirúrgicos, 
passíveis de alta ou transferência

• Excepcionalmente, os procedimentos 
clínicos podem ser  justificados.



PERMANÊNCIA MENOR

• Portaria MS/SAS 544 10/09/99

• Exclusão da crítica de faixa etária e tempo mínimo de 
permanência

• Considerando a diversidade de hospitais quanto a 
capacitação tecnológica, arsenal diagnóstico e 
terapêutico, recursos humanos disponíveis



PROCEDIMENTOS ESPECIAIS



PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

 surfactante, estreptoquinase, alteplase, tecneplase
 albumina, hemoterapia, anti-rh, inibidor da lactação
 ciclosporina, imunoglobulina, clopidogrel
 dietas enteral e parenteral,
 OPM, marcapasso
 diálises, cateterismo, acessos, diárias especiais
 CT, USG, RNM, arteriografia, hemodinâmica,
 Endoscopia, biopsia, anestesia e analgesia
 Fisioterapia, curativos, anestesias, suturas
 Traqueostomia, drenagem, amniocentese..

TEM REGRAS PARA APRESENTAÇÃO





DIÁRIA

• O QUE É UMA DIÁRIA ?

• QUAL O PERÍODO DE UMA DIÁRIA ?



DIÁRIA HOSPITALAR - CONCEITO

• É a permanência de um paciente por um período indivisível 
de até 24 horas em uma instituição hospitalar.

• A definição de hora início/fim do período é de competência 

da instituição hospitalar.



PACIENTE-DIA

• Representa a assistência prestada a um paciente
internado durante um dia hospitalar.

• O dia da saída só será computado se a saída do paciente
ocorrer no mesmo dia da internação

• Exceções



PERMANÊNCIA MAIOR

• Diárias acima do dobro do tempo de permanência média, 
valor único.

• Exclui diárias de UTI

• exceções:  

“primeiro atendimento”

biópsias 

transplantes....



DIÁRIAS  ACOMPANHANTE

• menores de 18 anos

• em casos especiais até 21 anos 

• maiores  de 60 anos (idoso com ou sem pernoite )

• gestante

• acima de 21 anos se o quadro clínico justificar (adulto )

• ( indigena)



Direito a acompanhante

• Pela legislação ( além do ECA Artigos 2º e 12º), os idosos pela LEI 10.741, DE 
1º DE OUTUBRO DE 2003 

Art. 16 = Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a 
acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições 
adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério 
médico.

• Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo 
tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no 
caso de impossibilidade, justificá-la por escrito.



• Anterior a Lei, temos a PORTARIA Nº 280, DE 7 DE ABRIL DE 1999 que excetua 
as internações em UTI = 

• Art. 2º Estabelecer que ficam excetuadas da obrigatoriedade definida no Art. 
1º, as internações em Unidade de Tratamento Intensivo, ou nas situações 
clínicas em que tecnicamente esteja contra-indicada a presença de 
acompanhante, o que deverá ser formalmente justificado pelo médico 
assistente. 

• Quanto às gestantes, essas tem direito a acompanhante  pela Lei n.º 11.108 , 
Art. 19-J. 

• Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou 
conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 
(um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-
parto imediato. Nada diz sobre excetuar UTI.



Diária de UTI

• Inclui a utilização de toda a aparelhagem própria da UTI, equipes 
técnicas e exames sob monitoração

• Não são computadas para permanência a maior.

• Não permite em queimados quando em hospital geral

• Não há limite máximo de diárias  de UTI numa mesma AIH.

• Registro por competência



UTI – Critérios CFM

• 1. Pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida, com alta
probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação de suporte
terapêutico.

• 2. Pacientes que necessitam de monitorização intensiva, pelo alto risco de
precisarem de intervenção imediata, e sem nenhuma limitação de suporte
terapêutico.

• 3. Pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida, com baixa
probabilidade de recuperação ou com limitação de intervenção
terapêutica.

• 4. Pacientes que necessitam de monitorização intensiva, pelo alto risco de
precisarem de intervenção imediata, mas com limitação de intervenção
terapêutica.



5. Pacientes com doença em fase de terminalidade, ou
moribundos, sem possibilidade de recuperação.
Em geral, esses pacientes não são apropriados para admissão na
UTI (exceto se forem potenciais doadores de órgãos). No
entanto, seu ingresso pode ser justificado em caráter
excepcional, considerando as peculiaridades do caso e
condicionado ao critério do médico intensivista.



CIRCULAR NORMATIVA 01/91

 CRITÉRIOS PARA INTERNAÇÃO EM UTI :

1) Gravemente enfermo com margem de salvabilidade

2) Alto risco com necessidade de monitorização e 
vigilância intensiva

3) Em morte cerebral por tratar-se de possível doador

4) Distúrbios fisiopatológicos no período neonatal

SERÁ PERMITIDA A PERMANÊNCIA EM UTI ENQUANTO DURAREM AS 
CAUSAS  QUE JUSTIFICARAM SUA INTERNAÇÃO





UTI NEONATAL

Informar:

• TIPO de alta

1 ( alta )   2 ( óbito )  3 ( transf )

- PESO AO NASCER

MESES de gestação





QUANTIDADE

CUIDADO COM OS ERROS DE DIGITAÇÃO

Os procedimentos que admitem esta liberação estão no SIGTAP

Escolhendo no menu lateral : Relatórios – Procedimentos –

Consultar. Escolher a opção COMPLETO no início da página e

em Atributos Complementares selecionar Admite liberação de

quantidade na AIH e clicar no final para exibir o relatório.

Aí estarão todos os procedimentos para os quais é possível

liberar a quantidade na AIH.

Não existe liberação de quantidade para 
procedimento principal e para OPM ( DMI )













Valor do procedimento

-valor FIXO =  por grupo de procedimentos     dividido em    SH,  
SP (tabela SIH) 

-valor VARIÁVEL  ( + ) :

• Diárias e Procedimentos especiais

• Hemoterapia 

• Parto : analgesia\anestesia, neonato, 1ª consulta do pediatra, 
registro de nascimento, teste rápido  HIV, anti-Rh.



EMISSAO DE AIH



EMISSÃO DA AIH

• Para internação INICIAL : urgência ou eletiva

• NOVA AIH:

- Durante a internação 

- Para  nova internação : no mesmo serviço ou     serviço 
distinto

- “Alta Administrativa” 

• Hospital-dia / Domiciliar



AIH

• “ A AIH é emitida visando solucionar o problema da 
assistência hospitalar do paciente”



ACOMODAÇÃO

• A AIH garante a gratuidade total da assistência prestada, 
sendo vedada a profissionais e/ou às Unidades Assistenciais,a 
cobrança, ao paciente ou a seus familiares, de 
complementaridade, a qualquer título. 

• Crime: concussão (exigir pagamento indevido)



VALIDADE DA AIH

• A validade da AIH é de no máximo 03 competências anteriores 
à competência de apresentação, contada a partir da data (mês) 
da alta do paciente.

AIH apresentada a partir do quarto mês da alta será rejeitada 
em definitivo.

AIH apresentada e rejeitada dentro dos 04 meses de validade 
pode ser reapresentada até o 6º mês a contar do mês da alta 
do paciente.



EMISSÃO DE NOVA AIH

Nova AIH  para pacientes que tem AIH 
emitida



DURANTE INTERNAÇÃO

• Tratamento inicial em  CLÍNICA :

- para CIRURGIA : nos casos em que haja uma intercorrência
cirúrgica, desde que não tenha relação direta com a
patologia clínica, após ultrapassada a metade da média de
permanência.

- para OBSTETRÍCIA: nos casos em que houver parto ou 
intervenção obstétrica por motivo não relacionado à 
obstetrícia no memento da  internação.



• Tratamento inicial em CIRURGIA :

-para CLÍNICA : nos casos em que, esgotado o tempo de
permanência do procedimento , o paciente apresentar
quadro clínico que exija continuar internado não
decorrente ou conseqüente ao ato cirúrgico.

-para OBSTETRÍCIA : novo ato anestésico



NOVA CIRURGIA

• Quando ocorrerem novas cirurgias em atos anestésicos 
diferentes, inclusive em reoperações.

• Pode ser no mesmo dia, quando houver dois momentos 
diferentes ( atos anestésicos).

• No caso de dois ou mais procedimentos cirúrgicos no mesmo 
ato anestésico devem ser registrados como “ cirurgia múltipla 
ou sequenciais”



• Tratamento inicial em OBSTETRÍCIA :

-para OBSTETRÍCIA : quando houver duas intervenções 
obstétricas em tempos diferentes.

-para CLÍNICA : nos casos de parto ou intervenção obstétrica, 
após esgotado o tempo de permanência

-para CIRURGIA : novo ato anestésico.         



REINTERNAÇÃO ( mesmo hospital )

• Paciente clínico que necessite ser reinternado pela mesma 
patologia 03 dias após a alta. 

• O que é mesma patologia?

• Paciente psiquiátrico que necessite ser reinternado 15 dias 
após a alta.



EMISSÃO de NOVA AIH

• Administrativa  ( MOTIVO 5.1) : uso RESTRITO

De acordo com as normas de cada especialidade, ao atingir 
quantidade máxima de diárias  ou atos que não permitem 
liberação na mesma AIH e a critério do gestor.

No caso do procedimento Politraumatizado ou Cirurgia Múltipla e 
forem realizados mais de 05 (cinco) procedimentos principais.

Mudanças  de contrato ou de sistema



REGRAS PARA LANÇAR 
PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS



PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS 

Regra: Na AIH devem ser lançados somente quando

forem necessários por intercorrência durante a internação.

• Em outras situações, devem ser realizados       
ambulatorialmente. (regulação)

• Exceção: internação para procedimento de investigação 
diagnóstica, a critério do gestor.



“PRIMEIRO ATENDIMENTO”
(diagnóstico e/ou atendimento de 

urgência)

• Diagnóstico não confirmado com curta permanência

• Patologia de rápida resolução

• Internação para investigação diagnóstica

• Casos passíveis de tratamento ambulatorial identificados 
pela auditoria.



Um paciente vitima de acidente de moto, politraumatizado, deu entrada no serviço com
TCE .
Realizou várias tomografias, feito acesso e no mesmo dia é transferido para hospital
particular.
Poderemos abrir AIH para TCE grave, já que foi internado e dado início ao tratamento?
Caberia análise do auditor local para liberar uma vez que certamente será bloqueada?



TRANSFERÊNCIA

• Em caso de transferência para outro hospital

( ou alta a pedido ), com período de internação de 24 hs,
obrigatoriamente, o procedimento realizado deve ser
“Primeiro Atendimento”, na especialidade correspondente.



DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE 
URGENCIA

• 03.01.06.001-0 – EM  CLINICA PEDIATRICA: Refere-se ao 
primeiro atendimento de urgência hospitalar com diagnóstico 
em clínica pediátrica.

• 03.01.06.007-0 – EM CLINICA CIRURGICA: Refere-se ao 
primeiro atendimento de urgência hospitalar com diagnóstico 
para clínica cirúrgica.

• 03.01.06.008-8 – EM CLINICA MEDICA: Refere-se ao primeiro 
atendimento de urgência hospitalar com diagnóstico em 

clínica médica.



IAM e SCA
• 06.03.05.004-2   Alteplase 10mg Injetável (Por Frasco Ampola)

• 06.03.05.005-0   Alteplase 20mg Injetável (Por Frasco Ampola). 

• 06.03.05.006-9   Alteplase Injetável 50mg (Por Frasco Ampola). 

• “ROTINA” : 100 mg

• 06.03.05.007-7   Tenecteplase - Tnk 30mg Injetável (Por Frasco Ampola) -
Consiste na terapia medicamentosa utilizada no IAM estimulando a dissolução 
de coágulos, restaurando o fluxo de sangue para o coração. 

• 06.03.05.008-5   Tenecteplase - Tnk 40mg Injetável (Por Frasco Ampola) 

• 06.03.05.009-3   Tenecteplase - Tnk 50mg Injetável (Por Frasco Ampola) 



HEMODIÁLISE        03.05.01.013-1

• Na AIH, somente para pacientes em IRA

• Máximo : 1 sessão por dia, total de 15 na AIH ( aceita exclusão 
de crítica)

• Contempla acesso, com lançamento da OPM

• Pacientes em TRS devem manter os procedimentos na APAC.*

• * tem exceção



Situação especial

• Paciente internado com Infarto Agudo do Miocárdio que necessita realizar 
angioplastia em outro estabelecimento de saúde. 

• Após a realização do procedimento o paciente retornará ao primeiro 
hospital no dia seguinte.

• DÚVIDA: 

• Será dada alta por transferência do primeiro hospital para realizar o 
procedimento em outra Instituição? 

• O segundo estabelecimento fará o procedimento e também dará alta?

• No retorno será emitida nova AIH? 

• Serão UMA, DUAS ou TRÊS AIH?

• E se for transferido para fazer cateterismo e retornar no mesmo dia?



AVC – HABILITAÇÃO - RUE

• 03.03.04.030-0

• Tratamento do acidente vascular cerebral 
isquêmico agudo com uso de trombolítico

• Consiste no tratamento do acidente vascular cerebral 
isquêmico agudo, inclusive com trombolítico, conforme 
protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do ministério da 
saúde. o tratamento do paciente deve incluir outros 
procedimentos que visem prevenir ou minimizar possíveis 
sequelas.



AIH CIRURGIA



OPM – MATERIAIS ESPECIAIS

• Ressalvados os procedimentos de alta complexidade e/ou alto
custo, os hospitais do SIH/SUS estão automaticamente
cadastrados para o fornecimento de OPM

• Em caso de implantes de produtos radiopacos, é aconselhável
o controle radiológico pré e pós-operatório, com a
identificação do paciente.

• Deverá ser observado o limite das quantidades estabelecidas
para cada produto constante da tabela de OPM ( não permite
exclusão de crítica)

• DMI : Dispositivo Médico Implantável



OPM

• Ao ser comprovada a indicação para uso desses materiais
deverá ser emitida Comunicação de Uso contendo código,
nome e quantidade do material, número da AIH, data da
internação e nome do paciente, devendo ser arquivada no
prontuário do paciente, assim como laudos, pareceres
médicos que justifiquem a utilização.

• Necessário a NF e cadastro do fornecedor junto à ANVISA





Associação Médica Brasileira

• Órtese: dispositivo permanente ou transitório, utilizado
para auxiliar as funções de um membro, órgão ou tecido,
evitando deformidades ou sua progressão e/ou compensando
insuficiências funcionais.

• Prótese: dispositivo permanente ou transitório
que substitui total ou parcialmente um membro, órgão ou
tecido.

• http://abraidi.com.br/servicos/informacoes-uteis/definicao-de-ortese-e-protese.html

http://abraidi.com.br/servicos/informacoes-uteis/definicao-de-ortese-e-protese.html


• Controle da qualidade da assistência prestada, a um
custo compatível com a disponibilidade de recursos,
mantendo equilibrada a relação custo-benefício.

• Mesmo em serviços contratualizados que não recebem
por procedimento.

• Conhecimento mínimo de OPME e indicações.

• Conhecimento da Tecnologia

• Análise de Protocolos/ Diretrizes (CONITEC )

OPME: O que envolve o processo de auditoria?

Slides baseados na apresentação de Andrea Bergamini no AUDHOSP 2018



Papel da Auditoria em Saúde
• Assegurar que as pessoas que precisem de um determinado

procedimento, seja ele preventivo, diagnóstico, terapêutico
ou de reabilitação o recebam e aquelas que não o necessitem
não o recebam.

• Necessário adequado conhecimento sobre segurança e
efetividade dos procedimentos que serão avaliados, a partir
de conhecimentos científicos bem construídos.

• Com a escalada dos custos na área saúde, um outro
componente deve ser também buscado: a eficiência,
efetividade com redução dos custos.

Slides baseados na apresentação de Andrea Bergamini no AUDHOSP 2018



RESOLUÇÃO CFM 1614

• Art. 6º, Parágrafo 3º Poderá o médico na função de auditor solicitar
por escrito, ao médico assistente, os esclarecimentos necessários ao
exercício de suas atividades.

• Art. 7º - O médico, na função de auditor, tem o direito de acessar, in
loco, toda a documentação necessária, sendo-lhe vedada a retirada dos
prontuários ou cópias da instituição, podendo, se necessário, examinar
o paciente, desde que devidamente autorizado pelo mesmo, quando
possível, ou por seu representante legal.

• Art. 8º - É vedado ao médico, na função de auditor, autorizar, vetar,
bem como modificar, procedimentos propedêuticos e/ou
terapêuticos solicitados, salvo em situação de indiscutível
conveniência para o paciente, devendo, neste caso, fundamentar e
comunicar por escrito o fato ao médico assistente.



Autorização de procedimento

• Inexiste norma ou regulação do SUS que impeça o médico assistente a
prescrever ao seu doente o tratamento que acreditar indicado.

• É necessário esclarecer que o autorizador/auditor não autoriza o
tratamento, mas apenas o seu registro no sistema de informação para
futuro ressarcimento ao prestador.

• A competência para indicar uma modalidade de tratamento a um paciente
é tão somente de seu médico assistente, assim como a responsabilidade
ética e legal sobre este tratamento.

• O Autorizador não deve acreditar que está autorizando tratamentos, se
age como tal, pode dar ao Médico Assistente/Estabelecimento de Saúde a
falsa idéia de que a responsabilidade pelo tratamento dos doentes
admitidos em sua instituição é compartilhada com o Gestor.



Cirurgia de varicocele

• A varicocele é a dilatação anormal (varizes) das veias do 
testículo e constitui a causa tratável mais comum de 
infertilidade masculina.( resultados?)

• Além disso, em alguns indivíduos pode causar dor e provocar 
atrofia testicular. 

• Existem dois métodos para tratar a varicocele: a cirurgia 
convencional e o tratamento por embolização

• A cirurgia para correção da varicocele foi descrita em 1952 e 
hoje, quase 60 anos depois, continua a ser o tratamento 
universalmente mais utilizado



VARICOCELE



• A correção cirúrgica da Varicocele é
habitualmente realizada de forma
ambulatorial embora requeira de
anestesia geral. Uma pequena incisão é
realizada e a veia espermática interna
ou seus ramos são localizados e ligados
com fios de sutura apropriados.

• Dessa forma evita-se o refluxo de
sangue através da veia espermática e o
sangue do testículo é derivado para
outras veias normais da pélvis. Essa
incisão cirúrgica pode ser feita em
diferentes níveis: retro-peritoneal,
(alta), inguinal ou sub inguinal



• A embolização é um método minimamente invasivo de Radiologia Intervencionista
que é realizado apenas com anestesia local.

• Consiste na introdução de um fino cateter através da veia femoral na virilha ou da
veia jugular no pescoço. O cateter é conduzido mediante a visão de um aparelho
de fluoroscopia até a veia espermática interna.

• Através do cateter se injeta uma substancia de contraste radiológico para se
realizar uma radiografia da veia (venografia) espermática e dessa forma comprovar
a existência de refluxo e a sua dilatação anômala que caracteriza a varicocele.

• O cateter é então posicionado no interior da veia espermática, próximo do anel
inguinal interno, onde é depositado um agente embólico. O agente embólico mais
comumente utilizado para embolização de varicocele são pequenos espirais
metálicos desenvolvidos para ocluir os vasos.

• Esses espirais ou “coils” são depositados ao longo da veia espermática o que
interrompe o refluxo que caracteriza a varicocele.Também podem ser utilizados
alguns agentes líquidos como esclerosantes.





• A correção cirúrgica da Varicocele é habitualmente realizada de forma
ambulatorial embora requeira de anestesia geral. Uma pequena incisão é realizada
e a veia espermática interna ou seus ramos são localizados e ligados com fios de
sutura apropriados.

• Dessa forma evita-se o refluxo de sangue através da veia espermática e o sangue
do testículo é derivado para outras veias normais da pélvis. Essa incisão cirúrgica
pode ser feita em diferentes níveis: retro-peritoneal, (alta), inguinal ou sub
inguinal



• A embolização é um método minimamente invasivo de Radiologia Intervencionista
que é realizado apenas com anestesia local.

• Consiste na introdução de um fino cateter através da veia femoral na virilha ou da
veia jugular no pescoço. O cateter é conduzido mediante a visão de um aparelho
de fluoroscopia até a veia espermática interna.

• Através do cateter se injeta uma substancia de contraste radiológico para se
realizar uma radiografia da veia (venografia) espermática e dessa forma comprovar
a existência de refluxo e a sua dilatação anômala que caracteriza a varicocele.

• O cateter é então posicionado no interior da veia espermática, próximo do anel
inguinal interno, onde é depositado um agente embólico. O agente embólico mais
comumente utilizado para embolização de varicocele são pequenos espirais
metálicos desenvolvidos para ocluir os vasos.

• Esses espirais ou “coils” são depositados ao longo da veia espermática o que
interrompe o refluxo que caracteriza a varicocele.Também podem ser utilizados
alguns agentes líquidos como esclerosantes.



ATENÇÃO

• Em casos de politraumatizados ou cirurgia múltipla, cada OPM
deve estar compatibilizada com o procedimento lançado na
linha imediatamente superior, procedimento a procedimento.

• Não há exclusão de crítica de quantidade na linha.



Stent coronariano

• SIGTAP :máximo 2 por procedimento

• LITERATURA ( CONITEC): máximo de 3 stents: 

Maior chance de necessidade de novo procedimento com a angioplastia.

• Possível:

- No tratamento de uma longa dissecção, estenose em tronco de coronária 
esquerda-TCE  em paciente de menor risco.

- Pacientes com doença multi-arterial , estáveis. 

- Pacientes com contra-indicação para cirurgia de revascularização



PORTARIA CONJUNTA Nº 20, de 24 de JULHO 
de 2018

• “Em pacientes com doença coronariana estável, com dor anginosa ou
equivalente anginoso a despeito da terapia medicamentosa máxima
otimizada, passíveis de revascularização tanto por angioplastia quanto por
cirurgia e portadores de lesão trivascular, a recomendação é forte,
favorável à cirurgia em pacientes com características clinicas ou
angiográficas de maior gravidade.

• Em pacientes com características clínicas e angiográficas de menor risco, a
angioplastia poderá ser oferecida como tratamento inicial considerando as
preferências do paciente e após esclarecimento das opções e riscos de
cada conduta, principalmente quanto a maior chance de necessidade de
novo procedimento com a angioplastia.”
Diretrizes Brasileiras para Utilização de Stents em Pacientes com Doença Coronariana Estável



ATENÇÃO

• Em casos de procedimentos múltiplos, principais ou especiais,
cada OPM deve estar compatibilizada com o procedimento
lançado na linha imediatamente superior, procedimento a
procedimento.

• Quando no SIGTAP estiver :

Compatibilidade (procedimento x OPM) = quantidade 0

Indica que não há critica de quantidade

Vale a quantidade máxima da OPM (atributo)



EXEMPLO

AIH (Proc. Principal):0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS 
BACTERIANAS

AIH (Proc. Especial):0702040150 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO 
LUMEN

Tipo: Compatível - Quantidade: 0

07.02.04.015-0 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN

Quantidade Máxima: 2





Esôfago-Gastrectomia

1 Grampeador linear

Cortante + 1 carga linear

Cortante para fazer o 

TUBO GÁSTRICO

1 Grampeador intraluminal

Total: 1 linear + 1 carga de linear + 1 intraluminal

04.07.01.007-6 - ESOFAGOGASTRECTOMIA





Gastrectomia Total

1 Grampeador linear

Cortante

1 Grampeador intraluminal

1 carga de Grampeador 

Linear Cortante

Total: 1 linear + 1 carga de linear + 1 intraluminal

Esta anastomose não é de Alto Risco e 

pode ser feita MANUAL, porém alguns 

podem usar linear para ela

04.07.01.014-9 - GASTRECTOMIA TOTAL



0702030830
Placa 1/3 tubular 3,5mm (inclui parafusos)

• Implante ortopédico, tipo placa
reta, 1/3 tubular (1/3 de tubo),
3,5mm de espessura, para
pequenos fragmentos, perfil
anatômico, de materiais e
dimensões variáveis, larga ou
estreita, com furos centralizados
(estática) ou excêntricos
(dinâmica), bloqueados ou não,
indicadas para redução,
alinhamento, estabilização e
fixação temporária ou
permanente dos diversos tipos de
fratura.Inclui os parafusos
utilizados na placa.



0702030864
Placa Calço (inclui parafusos)

• Implante ortopédico, tipo placa
de suporte ou escora, para
grandes fragmentos (4,5mm),
metálica, de diversos materiais,
tamanhos e formatos, com
orifícios centralizados ou
excêntricos, bloqueados ou não,
usadas na reconstrução de
fraturas, epifisárias e
metafisárias, com grande área de
osso esponjoso rodeado por uma
delgada casca de cortical. Inclui
parafusos utilizados na placa



0702030929
Placa de reconstrução 3,5mm (inclui parafusos)

• Implante ortopédico, tipo placa de
reconstrução, 3,5mm, de materiais e
dimensões variáveis, orifícios ovais (
dinâmico), bloqueados ou não, de
menor resistência que aquelas de
compressão, caracterizadas por sulcos
profundos entre os orifícios , que
permitem a modelagem acurada da
parte achatada, bem como a dobra
clássica da placa, indicadas para
redução, alinhamento, estabilização e
fixação temporária ou permanente de
fraturas de ossos com geometria
tridimensional complexa, como pelve e
acetábulo, tíbia proximal e distal,
úmero distal e clavícula. Inclui os
parafusos utilizados na placa.



0702031054
Placa ponte 3,5mm (inclui parafusos)

• Placa ortopédica, reta, tipo ponte,
para pequenos fragmentos
(3,5mm), de materiais e
dimensões variáveis, perfil
anatômico, furos centralizados
(estática), bloqueados ou não,
espaço central sem furos, para
fixar os dois principais
fragmentos, deixando a zona de
fratura intocada, indicadas para
redução, alinhamento,
estabilização e fixação
temporária ou permanente dos
diversos tipos de fratura. Inclui os
parafusos utilizados na placa



0702031313
Placa em L  1,5mm (Inclui parafusos)

• Placa ortopédica, de formato
especial Tipo L, direita e
esquerda, para mini e micro
fragmentos (1,5mm), de todos os
materiais, dimensões variáveis
em relação ao comprimento e
número de orifícios, redondos ou
oblongos, bloqueados ou não,
indicadas para redução,
alinhamento, estabilização e
fixação temporária ou
permanente dos diversos tipos de
fratura. Inclui os parafusos
utilizados na placa.











Fixadores externos

• Tubo a Tubo
– Dispositivos mais versáteis, possibilitando diversos tipos de 

montagens, instalados rapidamente na emergências, de forma 
percutânea com agressão mínima aos tecidos ósseos partes moles. 

– De forma provisória são mantidos ate o 15º dia, quando devem ser 
substituídos por síntese interna, pois apresentam altos índices de 
infecção nos trajetos dos pinos, perda de redução, retardo de 
consolidação e consequente necessidade de enxertia óssea.

– Podem ser usados também, de forma definitiva.
– Atualmente há uma grande tendência dos ortopedistas utilizarem 

fixadores externos como tratamento provisório ou definitivo em 
ambientes de emergência. 

– Utilização não restrita a fraturas expostas , mas também em 
polifraturados com fraturas fechadas de alta energia, fratura de pilão 
tibial, joelho e cotovelo flutuantes, lesões do anel pélvico.



0702030350Fixador Externo com sistema de Alongamento 
Monofocal



Fixador externo circular/semi circular
0702030384

Fixadores externos circulares/ /semicirculares (ILIZAROV), 









Caso clínico



Problemas: Procedimentos X OPME



Caso clínico
fratura de fêmur com uso de haste de TEN

HASTE

DE

TEN



Problema: Procedimentos X OPME



PORTARIA Nº 1.599, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017
Exclui materiais e inclui procedimento relativo a material para fixação de haste em coluna vertebral na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais do SUS.

Art. 1º Ficam excluídos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses

Próteses e Materiais Especiais do SUS os seguintes procedimentos:

07.02.05.038-5 - Parafuso de titânio associável a haste, tipo pedicular,

monoaxial, 07.02.05.039-3 - Parafuso de titânio associável a haste tipo

pedicular poliaxial e 07.02.05.021-0 - Sistema para fixação de parafuso às

hastes de titânio.

Art. 2º Fica incluído na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses

Próteses e Materiais Especiais do SUS o procedimento a seguir descrito:

. Procedimento: 07.02.05.082-2- Dispositivo pedicular para fixação de haste

(inclui bloqueador)
Descrição:

Fabricados em liga de titânio, o parafuso pedicular (monoaxial ou poliaxial) e o gancho pedicular (utilizado alternativamente ao parafuso pedicular, quando há

variação anatômica, região pedicular comprometida, entre outros) são utilizados para fixação de hastes tipo pediculares nas cirurgias ortopédicas de coluna.

Inclui sistema de bloqueio e engloba todas as medidas.

Art. 3º As compatibilidades do procedimento 07.02.05.082-2 - Dispositivo pedicular para fixação de haste (inclui bloqueador) com procedimentos cirúrgicos da

Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS são descritas no Anexo a esta Portaria. Parágrafo único.

Para efeitos de controle, avaliação e auditoria, a quantidade máxima utilizada

do material especial ora criado é a definida pelo respectivo número

compatibilizado com os procedimentos cirúrgicos da coluna vertebral, conforme

estabelecido no Anexo, que corresponde ao dobro do número de níveis (o do

procedimento que está sendo realizado) mais dois.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos operacionais nos Sistemas de

Informação a partir da competência seguinte à data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 422/SAS/MS, de 22 de fevereiro de 2017, publicada no Diário Oficial da

União - DOU nº 45, de 7 de março de 2017, seção 1, páginas 79 e 80.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEREIDO



cateter duplo lumen
07.02.04.015-0

• 03.09.06.001-0 - INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO 
(inclui cateter)

• Compatibilidades: TRATAMENTO DE “CHOQUES”, inclusive IAM

• CIRURGIA CARDIOVASCULARES

• EXCEÇÃO : 0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS 
BACTERIANAS ( registro do cateter )



PICC
• 07.02.04.011-8 - CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL POR INSERCAO 

PERIFERICA (PICC)

• COMPATIBILIDADES:

• Procedimentos de tratamento clínico em neonato.

• Forma de organização : 030316

• Cirurgias cardíacas (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

• Quantidade máxima : 01

• Idade: 0 a 130 anos.

• Portaria nº 1333 de 24/08/18

• 0304100013 - Tratamento de interc. clínicas de paciente oncológico

• 0304100021 - Tratamento clínico de paciente oncológico

• 0303010037 - Tratamento de outras doenças bacterianas

• 0304080020 - Internação p/ QT de administração contínua

• 0304080039 - Internação p/ QT de leucemias agudas/crônicas ag. 



LAPAROTOMIA EXPLORADORA

• Portaria MPAS/SSM 116 de 13/12/79:

“ Cirurgia em que, após incisão ampla e exploração abdominal
completa, não foi possível estabelecer um diagnóstico
preciso.”

04.07.04.016-1 - LAPAROTOMIA EXPLORADORA



EPÍFISE

A epífise corresponde às áreas
dilatadas (uma inferior e uma
superior) na extremidade dos
ossos longos

• Durante a infância e a
adolescência a cartilagem
epifisária promove o
crescimento, mas, quando o
indivíduo atinge a idade adulta,
a cartilagem é substituída por
osso compacto, interrompendo-
se o crescimento.



 04.08.05.060-8 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA 
LESAO FISARIA DISTAL DE TIBIA

 Faixa etária : 0 a 18 anos.

 Não solicitar exclusão de crítica de idade (EXCEÇÃO)

 04.08.05.054-3 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO 
PILAO TIBIAL

CID : S 82.3

 Idem para os demais ossos.



ANESTESIA

• Inclui ( atributo): equipe ( exceto parto cesariano )

• Não inclui : especial

• LOCAL : “O valor correspondente ao honorário médico na anestesia local está 
incluído nos honorários da equipe cirúrgica”.  

• ESPECIAL: 

SEDAÇÃO                  04.17.01.006-0 - SEDACAO

GERAL                       04.17.01.004-4 - ANESTESIA GERAL

BLOQUEIO                04.17.01.005-2 - ANESTESIA REGIONAL

NÃO SERÁ PERMITIDO DIGITAR MAIS DE UM ANESTESISTA NA AIH

Cirurgias múltiplas: mesmo CNS



TRAQUEOSTOMIA

• 04.01.037-7 – TRAQUEOSTOMIA

• Procedimento Principal, com atributo média de permanência 02 dias.

Deve ser lançado quando for o motivo da internação.

• 04.12.01.012-7 - TRAQUEOSTOMIA COM COLOCAÇÃO DE ORTESE
TRAQUEAL OU TRAQUEOBRONQUICA,

• Procedimento Especial, portanto, deve ser lançado quando realizado em
pacientes internados por outro procedimento principal e que precisam ser
submetidos a traqueostomia.

Indicada, principalmente, no caso de pacientes em IOT prolongada

Compatível: 0702050024 - CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA S/ BALÃO (Portaria
1333 de 24/08/2018)



Fratura de mandibula

Uma fratura mandibular complexa se dá quando há o
acometimento de regiões anatômicas distintas, tendo como
principal acometimento as regiões de ângulo e parassínfise.

Fraturas complexas se caracterizam quando há mais de uma
linha de fratura ou seja, linhas adicionais de fratura no
segmento principal.



PORTARIA SAS 1.151
de 15 de OUTUBRO de 2013

• Estabelece alterações SIH na forma de registro AIH dos
procedimentos principais.

• Procedimentos Cirúrgicos e que apresentem no atributo
"quantidade máxima" valor maior que um.

• O registro na AIH do procedimento principal deverá ser feito
em uma única linha com a respectiva quantidade realizada.



CIRURGIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA





CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓCICA

PNEUMOPERITONIO

04.07.01.020-3 - GASTRORRAFIA VIDEOLAPAROSCOPICA

04.07.01.022-0 - GASTROSTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
04.07.01.038-6 - CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA
04.07.02.004-7 - APENDICECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
04.07.02.008-0 - COLECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
04.07.03.003-4 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
04.07.03.007-7 - COLEDOCOTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA

04.07.04.021-8 - PNEUMOPERITONIO (POR SESSAO)  
ESPECIAL



ANATOMO

• Ao consultar o SIGTAP é possível verificar que não existe quantidade
máxima.

• Porém cabe ao auditor/autorizador avaliar se estão sendo lançados exames
por peça ou por lâmina da mesma região.

• É permitido lançar os exames realizados desde que no laudo constem as
regiões analisadas ( exemplo : estomago=1 exame, se constar antro e
fundo separados = 2 exames, não sendo possível ultrapassar 3, por
questões anatômicas).

• Descrição SIGTAP : CONSISTE NO EXAME MACRO E MICROSCOPIO DE
MATERIAL OBTIDO POR PUNCAO OU ASPIRAÇÃO OU POR BIOPSIA OU POR
PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA TRATAMENTO OU DIAGNOSTICO
DEFINITIVO. NO CASO DE BIOPSIAS DO APARELHO DIGESTIVO COLHIDAS
POR ENDOSCOPIA DEVEM SER COLETADOS FRAGMENTOS POR REGIÃO
ANATÔMICA DO ÓRGÃO ANALISADO, ASSIM COMO DEVE CONSTAR DO
LAUDO ESTAS REGIÕES. NOS CASOS DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA DEVE
CORRESPONDER A ANÁLISE DE FRAGMENTOS COLETADOS DE CADA
SEXTANTE COM O MÍNIMO DE OITO.



CBHPM - ORIENTAÇÃO

• GERAL: Um código de cobrança para cada região anatômica / topografia e 
para cada procedimento realizado.

• PEÇA ONCOLÓGICA: Um código para cada região amostrada (uma cobrança 
para o tumor, uma para a margem profunda, uma para as margens do 
menor eixo e uma para margens do maior eixo) totalizando 4 registros de 
cobrança. 

• Uma histerectomia simples por leiomioma por exemplo, uma cobrança pelo 
colo e outra pelo corpo uterino. 

• Uma apendicectomia uma cobrança. 

• Um esvaziamento ganglionar, uma cobrança a cada grupo de seis 
linfonodos.

• Linfonodo sentinela, uma cobrança A CADA LINFONODO.

• ATENÇÃO : Interpretação da tabela SUS: SEMPRE será UM exame por peça 
cirúrgica.



Fora da tabela

Exemplo:

• MANOMETRIA ESOFÁGICA;

• PHMETRIA ESOFÁGICA;

• MANOMETRIA ANORETAL;

• BIOFEEDBACK ANORETAL

• Esses exames não estão contemplados na tabela. 
Portanto, não tem como apresentá-los.



HOSPITAL-DIA

• Existe algum incentivo para quem tem a modalidade 
Hospital dia?

• Qual é a vantagem deste serviço para o estabelecimento?

• Por que apresentar AIH de hospital-dia?



• Inicialmente, não existe obrigatoriedade da permanência por
24 horas para caracterizar internação, ou seja, todos os
procedimentos podem ser realizados em pacientes
internados. Mesmo que a alta for no mesmo dia. Uma das
características do “primeiro atendimento”, inclusive, é alta,
evasão ou transferência no mesmo dia.

• Para procedimentos com atributo permanência média de até 
3 dias, não há nem mesmo crítica para essa AIH.

• Assim, é possível abrir AIH sempre que houver necessidade de 

internação, mesmo com saída no mesmo dia.



MUDANÇA DE PROCEDIMENTO

• “Se durante a internação o diagnóstico inicial não for
confirmado, ou houver superveniência de outra patologia de
maior gravidade ou complexidade, ou de intercorrências que
alterem a conduta ou a especialidade médica, o procedimento
autorizado deverá ser modificado”. manual SIH

• Há rejeição da AIH, quando o procedimento previamente 
autorizado, for: 

• Psiquiatria, Cuidados Prolongados, Diagnostico e/ou 
Atendimento de Urgência, Ações Relacionadas à Doação de 
Órgãos. 



PROCEDIMENTOS 
MÚLTIPLOS

Mais de um procedimento principal em uma 
mesma AIH



• OBRIGATÓRIO O LANÇAMENTO DE PELO MENOS DOIS
PROCEDIMENTOS PRINCIPAIS DIFERENTES NAS LINHAS DOS
REALIZADOS.

• NÃO SERÁ PERMITIDO DIGITAR MAIS DE 1 (UM) ANESTESISTA
NA AIH em procedimentos múltiplos

• A AIH assumirá a complexidade do primeiro procedimento
principal registrado no SISAIH01



PROCEDIMENTOS MÚLTIPLOS
cirurgia

• Politraumatizado

• Cirurgia múltipla

• Cirurgias Sequenciais:

• Neurocirurgia

• Ortopedia

• Oncologia

• Lesões lábio palatais

• Gastroplastia

• Outras cirurgias sequenciais



CIRURGIA MÚLTIPLA 
portaria 421, 23/07/2007 

• São atos cirúrgicos sem vínculo de continuidade,
interdependência ou complementaridade, realizado
em conjunto pela mesma equipe ou equipes
distintas, aplicados a órgão único ou diferentes
órgãos localizados em região anatômica única ou
regiões diversas, bilaterais ou não, devidos a
diferentes doenças, executados através de única ou
várias vias de acesso e praticados sob o mesmo ato
anestésico.



CIRURGIA MÚLTIPLA 
portaria 421, 23/07/2007 

• São atos cirúrgicos sem vínculo de continuidade,
interdependência ou complementaridade, realizado
em conjunto pela mesma equipe ou equipes distintas,
aplicados a órgão único ou diferentes órgãos
localizados em região anatômica única ou regiões
diversas, bilaterais ou não, devidos a diferentes
doenças, executados através de única ou várias vias de
acesso e praticados sob o mesmo ato anestésico.



CIRURGIA MÚLTIPLA

• São atos cirúrgicos sem vínculo de continuidade,
interdependência ou complementaridade,
devidos a diferentes doenças, e praticados sob o
mesmo ato anestésico .



CIRURGIA MÚLTIPLA

• 1° procedimento 100% 

• 2° procedimento 75% 

• 3° procedimento 75%

• 4° procedimento 60%

• 5° procedimento 50% 

• Observação: O componente Serviços Profissionais (SP) recebe 
remuneração de 100% de valores em todos os lançamentos.



Tem um médico que está no estabelecimento tem pouco tempo, ele é cirurgião

geral. A faturista está com medo, porque a maioria dos prontuários dele é

cirurgia múltipla.

1º)

0407040188 - LIBERACAO DE ADERENCIAS INTESTINAIS

0407040234 - RESSECCAO DO EPIPLOM

0407020179 - ENTERECTOMIA

0407020187 - ENTEROANASTOMOSE (QUALQUER SEGMENTO)

2º )

0413040097 - PREPARO DE RETALHO

0413040119 - RECONSTRUCAO DE LOBULO DA ORELHA

0401020100 -EXTIRPACAO SUPRESSAO LESAO PELE E DE TECIDO

CELULAR SUBCUTANEO

0413040151 - TRANSFERENCIA INTERMEDIARIA DE RETALHO

0401020053 - EXCISAO E SUTURA DE LESAO NA PELE C/ PLASTICA EM Z

3º)

Num terceiro caso, ele faz vasectomia, cobra essa mesma excisão e sutura e

mais alguma cirurgia, informa no prontuário que a anestesia foi local, sendo que

as cirurgias realizadas, sem ser vasectomia inclui valor do anestesista.

Está correto ?



POLITRAUMATIZADO

• São cirurgias múltiplas ou procedimentos seqüenciais
procedidos em indivíduo que sofre traumatismo seguido de
lesões que, ao acometer múltiplos órgãos (fígado, baço, pulmão
etc.) ou sistemas corporais (circulatório, nervoso, respiratório,
músculo-esquelético, etc.), podem pôr em risco a vida, pela
gravidade de uma ou mais lesões.



• “são  atos cirúrgicos praticados sob o mesmo ato anestésico...” 

• Aceita como ÚNICOS CLÍNICOS ( “grupo 03” )

-Tratamento conservador do TCE 

( leve, médio e grave* )

- e do TRM* 

( *exigem habilitação ) 



CLASSIFICAÇÃO DE TCE
ESCALA DE GLASGOW



Classificação do TCE

Leve

Moderado

Grave

GLASGOW

13-15

9-12

< 9

CLASSIFICAÇÃO OBJETIVA



POLITRAUMA

• 1° procedimento 100%

• 2° procedimento 100%

• 3° procedimento 75% 

• 4° procedimento 75%

• 5° procedimento 50%

• REFERENTE AO SH



OUTROS PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS
PORTARIA Nº 662, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008

• 04.15.02.003-4 - OUTROS PROCEDIMENTOS COM CIRURGIAS SEQUENCIAIS

• “É PERMITINDO O REGISTRO DE PROCEDIMENTOS SEQÜENCIAIS AINDA
NÃO FORMALIZADOS EM PORTARIAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS E CUJAS
CONCOMITÂNCIAS NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA PORTARIA SAS Nº.
723/2007” (SIGTAP)



PROCEDIMENTOS SEQÜENCIAIS

 são atos cirúrgicos com vínculo de continuidade,
interdependência e complementaridade, realizados em
conjunto pela mesma equipe ou equipes distintas,
aplicados a órgão único ou região anatômica única ou
regiões contíguas, bilaterais ou não, devidos à mesma
doença, executados através de única ou várias vias de
acesso e praticados sob o mesmo ato anestésico.



PROCEDIMENTOS SEQÜENCIAIS

 são atos cirúrgicos com vínculo de continuidade,
interdependência e complementaridade, realizados em
conjunto pela mesma equipe ou equipes distintas,
aplicados a órgão único ou região anatômica única ou
regiões contíguas, bilaterais ou não, devidos à mesma
doença, executados através de única ou várias vias de
acesso e praticados sob o mesmo ato anestésico.



PROCEDIMENTOS SEQÜENCIAIS

• São atos cirúrgicos com vínculo de continuidade,
interdependência e complementaridade, devidos à mesma
doença e praticados sob o mesmo ato anestésico.

• Máximo : 3

• Neste procedimento só serão aceitos nos sistemas as
concomitâncias de procedimentos do Grupo 04 -
Procedimentos Cirúrgicos



Portaria 662 de 2008

• Art. 3º Determinar que, até a definição das concomitâncias pelas áreas
técnicas, é responsabilidade e estrita competência do gestor local
autorizar a realização e registro nos sistemas de informação hospitalar
SISAIH01 e SIHD o procedimento ora incluído.

• Parágrafo Único - Para autorizar, o gestor deve observar o conceito de
procedimentos seqüenciais e a concomitância tecnicamente justificável
com os procedimentos a serem realizados e registrados na Autorização de
Internação Hospitalar com procedimento principal 04.15.02.003-4.



VALOR

• 100%

• 75%

• 50%



CIRURGIA SEQUENCIAL

• APENDICECTOMIA E 

LAPARATOMIA EXPLORADORA 

• ENTERECTOMIA E     
ENTEROENTEROANASTOMOSE

• HEMICOLECTOMIA E

COLOSTOMIA



04.16.05.002-6 - COLECTOMIA PARCIAL 
(HEMICOLECTOMIA) EM ONCOLOGIA

• Ressecção parcial de intestino grosso por tumor maligno. Inclui 
linfadenectomia. Admite como procedimento (s) sequencial(ais), sendo a 
colostomia ou ileostomia indicada em caso de anastomose de risco (quando 
indicado). ...

• 04.16.05.003-4 - COLECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA
• Resseção total do intestino grosso por tumor maligno. Inclui 

linfadenectomia e anastomose ileorretal. Admite procedimento sequencial 
(ileostomia)

• CONCLUSÃO: ANASTOMOSE ESTÁ INCLUÍDA.



04.16.05.001-8 - AMPUTACAO ABDOMINO-PERINEAL 
DE RETO EM ONCOLOGIA

• DESCRIÇÃO: Ressecção de todo o reto, anus e parte do sigmóide com
acesso combinado por laparotomia e via perineal por tumor maligno de
reto, anus ou canal anal. Inclui colostomia. A peça cirúrgica pode ser livre de
neoplasia maligna no reto. Admite procedimento(s) sequencial(ais).( mas
não a ileostomia)

• 04.16.05.011-5 - PROCTOCOLECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA
• DESCRIÇÃO: Ressecção total do intestino grosso e reto por tumor maligno

ou incerto se benigno ou maligno podendo ser preservado o canal anal.
Inclui o reservatório ileal. Admite procedimento(s) sequencial (ais). (admite
ileostomia)

• CONCLUSÃO:  se for obrigatório, ou seja, sem opção como 
primeira escolha, não é sequencial.







Múltipla ou Sequencial ou ...?

• São atos cirúrgicos sem vínculo de continuidade,
interdependência ou complementaridade, devidos a
diferentes doenças, e praticados sob o mesmo ato anestésico .

• São atos cirúrgicos com vínculo de continuidade,
interdependência e complementaridade, devidos à mesma
doença, e praticados sob o mesmo ato anestésico.



OU.....

• Duas cirurgias realizadas no mesmo ato anestésico, mas que 
não podem ser classificadas como múltipla ou sequencial.

• Orientação: lançar uma delas como principal e a outra 
informar no campo procedimentos realizados (atos).

• Não há geração de valor do segundo procedimento.

• As OPM compatíveis são valoradas em ambos procedimentos

• E no caso de equipes distintas?





Equipes distintas

• Mesmo procedimento ( atributo quantidade dois ou mais)

• No caso de duas equipes distintas realizarem duas cirurgias iguais
simultaneamente ( bilateral, por exemplo) a AIH deve ser codificada com
procedimento principal o código da cirurgia realizada.

• Nos registro dos atos, repetir o procedimento principal duas vezes com o
registro de uma equipe por procedimento. O máximo é DOIS

• Nas duas equipes, o anestesista deve ser o mesmo.

• Linha 01 procedimento cirurgião A quantidade 1

• Linha 02 procedimento auxiliar A quantidade 1

• Linha 03 procedimento anestesista C quantidade 1

• Linha 01 procedimento cirurgião B quantidade 1

• Linha 01 procedimento auxiliar B quantidade 1

• Linha 01 procedimento anestesista C quantidade 1



Caso clínico I 

• Tumor de intestino invadindo toda pelve. Encaminhada para 
cirurgia oncológica que realizou  colectomia, cistectomia, 
histerectomia, ou seja, sequencial em onco, mas estava 
invadindo a aorta na divisão das ilíacas.

• Foi chamado a cirurgia vascular que retirou a porção da aorta 
comprometida e substituiu com prótese bifurcada. 

• Como lançar o procedimento realizado ?



Caso clínico II

• Paciente foi submetida no mesmo ato cirúrgico, por duas 
equipes diferentes, a dois procedimentos não compatíveis 
entre si :

- histerectomia com ressecção de órgãos contíguos             
0416060056 e 

- nefroureterectomia total – 0416010091.

• Existe alguma outra forma de lançamento de tais 
procedimentos? 



AIH OBSTETRÍCIA



Valor do procedimento PARTO

-valor FIXO =  por procedimentos dividido em    SH, SP (tabela 
SUS)

Parto normal

Parto cesariano
Gestante de Risco : habilitação

-valor VARIÁVEL  ( + ) :
• ESPECIAIS : analgesia, neonato, 1ª consulta do pediatra, registro de 

nascimento, teste rápido  HIV, anti-Rh.

• Diárias e Procedimentos especiais
• Hemoterapia 



DETALHES

• ANESTESIA/ANALGESIA : códigos próprios

• ANTI RH = MÃE Rh (–) e RN Rh (+)

• PRENHEZ ECTÓPICA : 0411020048
TRATAMENTO CIRURGICO DE GRAVIDEZ ECTOPICA



03.10.01.002-0

ATENDIMENTO AO RECEM-NASCIDO NO MOMENTO DO 
NASCIMENTO                      

• O atendimento ao recém-nascido consiste na assistência por
profissional capacitado, médico (preferencialmente, pediatra ou
neonatologista) ou profissional de enfermagem (preferencialmente,
enfermeiro obstetra ou neonatal), desde o período imediatamente
anterior ao parto, até que o recem-nato seja encaminhado ao
alojamento conjunto, junto com sua mãe, ou a unidade neonatal
(UTI neonatal, UCI neonatal convencional ou da UCI neonatal
canguru), ou ainda no caso de nascimento em quarto de pré parto,
parto e puerpério (PPP) seja mantido junto a sua mãe, sob
supervisão da própria equipe profissional responsável pelo PPP

• PORTARIA SAS Nº 371, DE 07 DE MAIO DE 2014 substitui
ATENDIMENTO AO RECEM-NASCIDO EM SALA DE PARTO



PORTARIA Nº 1.153, 22/05/2014
Redefine os critérios de habilitação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(IHAC),

• Art. 14. Os Hospitais Amigos da Criança atualmente habilitados com
o Código 14.04 na Tabela de Habilitação do SCNES continuarão a
receber o mesmo valor pelos procedimentos de assistência ao parto
anteriormente previsto na Portaria nº 1.117/GM/MS, de 7 de junho
de 2004.

• § 1º Ultrapassado o prazo referido no "caput" do art. 13, o Código
14.04 será excluído e os respectivos estabelecimentos de saúde
serão automaticamente desabilitados da IHAC caso não comprovem
o cumprimento dos novos critérios estabelecidos nesta Portaria.



Parto fora do hospital

• No caso de parto realizado na ambulância ou a caminho da 
maternidade, trata-se período expulsivo em transito.

• Após chegar à unidade, recebendo os cuidados necessários, 
considera-se o laudo de AIH com o procedimento de Parto 
Normal.

• Parto domiciliar  =  procedimento realizado no hospital



GEMELAR

• Quando a gravidez é gemelar resultando em que um dos fetos 
nasce por parto normal e o outro vai exigir que seja realizada 
uma cesariana...

• Passa a ser emissão de nova AIH para a mesma paciente numa 
mesma internação. 

• Alta por permanência e abre nova AIH para a cesariana. 



QUESTÃO

• Paciente de parto cesareana, evoluindo na mesa de 
cirurgia com atonia uterina, hemorragia importante, 
sendo necessário realizar a histerectomia.

• COMO LANÇAR?

• E no caso de parto normal?



Resposta

• Se a histerectomia ocorrer durante o mesmo ato anestésico 
deverá ser mantido o procedimento já autorizado ( 
CESAREANA )

• Parto normal : emitir nova AIH

• Parto seguido de histerectomia dentro das primeiras horas 
do pós-parto, deverá ser solicitada nova AIH.

• 04.11.02.003-0 - HISTERECTOMIA PUERPERAL



Cesariana em múltipla

• Cesariana em cirurgia múltipla

• Pode-se autorizar uma AIH assim?

• Depois das mudanças da tabela, o SIHD passou a aceitar 
(não criticar) cesariana em cirurgia múltipla.

• Porém....



LEITO DE INTERNAÇÃO

NT 1 : Não devem ser considerados leitos hospitalares de 
internação (...) os berços de alojamento conjunto, os leitos de 
berçários para RN sadios (...)



INTERNAÇÃO

• Leito de internação em berçário:

Berço destinado a alojar RNs prematuros ou que apresentem 
patologias que necessite de tratamento hospitalar.



QUANDO SOLICITAR AIH para o 
RN?

• Em caso de alta da mãe e necessidade de internação do RN

• AIH do RN pode ser aberta antes da alta da mãe

• Deve ser solicitada a partir da data em que houver a 
indicação.

• Em casos de necessidade de internação em UTI, cirurgia 
imediata e/ou outras patologias, que necessitem de 
assistência hospitalar.





Teste da Orelhinha 

• Consiste em um método para o diagnóstico de perdas 

auditivas em recém-nascidos. 

• Trata-se do Exame de Emissões Otoacústicas Evocadas. 

• Pode ser realizado enquanto o bebê dorme, de forma rápida e 

indolor, e não apresenta contra-indicações. 

• Seguindo a recomendação da Sociedade Brasileira de

Pediatria, o exame deve ser realizado na maternidade, antes

da alta hospitalar, por um fonoaudiólogo, mas pode ser

realizado no primeiro mês de vida.



02.11.07.027-0 - POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO 

P/ TRIAGEM AUDITIVA



teste do OLHINHO 

• Fácil, indolor, não precisa de colírio e é rápido. 

• Uma feixe de luz sai de um aparelho (oftalmoscópio ou 
lanterna), ilumina os olhos e é observado o reflexo que vem 
das pupilas.

• Quando a retina é atingida por essa luz, os olhos saudáveis 
refletem tons de vermelho, laranja ou amarelo

• “Efeito flash de fotografia”





Teste do CORAÇÃOZINHO

• A oximetria de pulso é utilizada, rotineiramente, em todos os
serviços para monitoramento de cirurgia, paciente em UTI ou
dispneíco...ou seja , não tem código de procedimento ( seria
como ter código para medir a temperatura do paciente).

• Agora, a CONITEC incorporou esse exame na triagem neonatal.

• Deverá fazer parte de uma rotina de berçário ( assim como é o
Crede, a vacina...) ?



oximetria
• Realizar  a  aferição  da  oximetria  de  pulso,  em  todo  recém-nascido 

aparentemente  saudável  com  idade  gestacional  >  34  semanas,  antes  da  
alta  da  Unidade Neonatal. 

• Local  de  aferição:  membro  superior  direito  e  em  um  dos  membros  
inferiores.    Para  a  adequada aferição, é necessário que o RN esteja com as 
extremidades aquecidas e o monitor evidencie uma onda de traçado 
homogêneo. 

• Momento da aferição: Entre 24 e 48 horas de vida, antes da alta hospitalar. 
• Resultado normal: Saturação periférica maior ou igual a 95% em ambas as 

medidas (membro  superior direito e membro inferior) e diferença menor que 
3% entre as medidas do MSD e MI. 

• Resultado  anormal:  Caso  qualquer  medida  da  SatO2  seja  menor  que  95%  
ou  houver  uma  diferença igual ou maior que 3% entre as medidas do MSD e 
MI, uma nova aferição deverá ser realizada após 1 hora. 

• Caso o resultado se confirme, um ecocardiograma deverá ser realizado dentro 
das 24 horas seguintes. 



Teste da LINGUINHA
LEI Nº 13.002, DE 20 DE JUNHO DE 2014

• Art. 1º É obrigatória a realização do Protocolo de Avaliação do 
Frênulo da Língua em Bebês, em todos os hospitais e 
maternidades, nas crianças nascidas em suas dependências. 

• Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e 
oitenta) dias de sua publicação oficial

• SIGTAP: 02.11.07.008-4 - AVALIACAO MIOFUNCIONAL DE 
SISTEMA ESTOMATOGNATICO*

• *aguardando definição pelo MS

















REGISTRO CIVIL

• Incentivo aos hospitais integrantes do SIH/SUS que 
propiciarem o registro de nascimento antes da alta hospitalar

• O pagamento está vinculado as informações preenchidas na 
AIH

• 08.01.01.004-7 - INCENTIVO AO REGISTRO CIVIL DE 
NASCIMENTO



ECA, artigo 10 ( complementado pelo artigo 
229)

• Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a:

• I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos;

• II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da 
impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade 
administrativa competente;

• III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, 
bem como prestar orientação aos pais;

• IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato;

• V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
• Art. 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de 

manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art. 10 desta Lei, bem como de fornecer à 
parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as 
intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato:

• Pena - detenção de seis meses a dois anos.
• Parágrafo único. Se o crime é culposo:
• Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.
• Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de 

identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames 
referidos no art. 10 desta Lei:

• Pena - detenção de seis meses a dois anos.
• Parágrafo único. Se o crime é culposo:
• Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.



EXOSANGUINEO
• 03.06.02.013-0 - TRANSFUSAO DE SUBSTITUICAO / TROCA 

(EXSANGUINEOTRANSFUSÃO)

• Procedimento especial, realizado nos casos de: 

• Incompatibilidade ABO/Rh, 
• Icterícia neonatal ou 
• Sepsis em pediatria.
• Algumas síndromes

• O código 02.02.02.047-9 PROVA DE COMPATIBILIDADE PRÉ 
TRANSFUSIONAL 

também deve ser registrado na mesma tela.



• Consiste na pratica aplicada quando houver necessidade de trocar ou
substituir parcialmente a volemia do paciente com celulas funcionais
capazes de exercer funcoes em condicoes adversas caso de algumas
sindromes que acometem por exemplo portadores de doenca falciforme
com sindrome toracica aguda. exige preparo de produtos selecionados isto
e fenotipados e ou leucodepletados o procedimento e tambem usada para
tratamento da incompatibilidade sanguinea materno fetal (exemplo mae
anti d com filho rh positivo). inclui insumos destinados a instalacao da
transfusao e os servicos profissionais relativos a responsabilidade medica
durante e apos o ato transfusional.



PARTO : Portaria SAS/MS n.º 384/2010 

• 6.1  Alta da mãe/ puérpera e do recém-nascido 

• 6.2  Alta da mãe/ puérpera e permanência do recém-nascido 

• 6.3  Alta da mãe/ puérpera e óbito do recém-nascido 

• 6.4  Alta da mãe/ puérpera com óbito fetal 

• 6.5  Óbito da gestante e do concepto 

• 6.6  Óbito da mãe/ puérpera e alta do recém-nascido 

• 6.7  Óbito da mãe/ puérpera e permanência do recém-
nascido 



Laqueadura/vasectomia

• Permitida em condições especiais ( Lei 9263 )

• Manifestação expressa da vontade do paciente (arquivar )

• Instituições autorizadas (habilitação)

• Obrigatório o preenchimento da ficha de registro de 
notificação de esterilização



Art. 6º e Parágrafo Único e Art. 10º da Lei 
9.263, de 12/01/1996

• Somente é permitida a esterilização voluntária:

• Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos
ou, pelo menos, com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo
de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no
qual será propiciado, a pessoa interessada, acesso ao serviço de regulação
da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar,
visando a desencorajar a esterilização precoce.



• O procedimento 04.11.01.004-2 - PARTO CESARIANO C/ 
LAQUEADURA TUBARIA 

não exige Habilitação1901

• Habilitação exigida no procedimento

04.09.06.018-6 - LAQUEADURA TUBARIA



• A lei define que é permitido realizar laqueadura, em cesariana,
quando houver riscos para a gestante. Não, necessariamente,
gestante de risco até aquele momento, mas com risco avaliado no
momento da cesariana ( por dois médicos).

• Por isso , smj , perante a lei, não se pode exigir habilitação, pois trata-
se de uma exceção ( necessidade de se realizar laqueadura fora do
programa de esterilização, conforme previsto na lei).

• Cabe ao controle/auditoria confirmar as condições de realização
desse procedimento































ORTOPEDIA



Procedimento Sequencial em Ortopedia
04.15.02.006-9 

PORTARIA Nº 10, DE 6 DE JANEIRO DE 2014
modificada pela Portaria 288 de abril de 2015

• São atos cirúrgicos com vínculo de continuidade, interdependência e 
complementaridade, realizado em conjunto pela mesma equipe ou equipes 
distintas, aplicados ao sistema músculo-esquelético, devido à mesma 
doença, executados através de única ou vária vias de acesso e praticados 
sob o mesmo ato anestésico.

• A complexidade deste procedimento depende dos procedimentos 
realizados.

• Origem: 0415020026

• Complexidade: não se aplica

• Valor : ZERADO



04.15.02.006-9 
Procedimentos Sequenciais em Ortopedia

• Será permitido o máximo de 05 procedimentos principais na AIH

• O primeiro procedimento principal a ser registrado deverá ser o 
correspondente ao motivo básico do tratamento cirúrgico e a CID 
correspondente será registrado no campo Diagnóstico Principal da AIH.

• Na cobrança de Procedimentos Sequenciais, os procedimentos realizados 
serão remunerados em percentual decrescente de valores, na ordem que 
forem lançados:

100%, 75%, 50%, 50%, 50%. no SH



São compatíveis com o código 04.15.02.006-9 

• O procedimento 04.08.04.021-1 - Retirada de enxerto autógeno de ilíaco

• Também são compatíveis as retiradas de material de síntese\fixação 
externa

• Outros listados na portaria. (anexo I)

• O ANEXO II apresenta a correlação entre os procedimentos principal, 
sequencial e compatíveis seq.



Exemplo

• Procedimento: 

0408050870 - TRATAMENTO CIRURGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE 
CONSOLIDACAO/ PERDA OSSEA DA METAFISE TIBIAL

• Sequencial: 

• 0408060344 - RETIRADA DE ESPAÇADORES / OUTROS MAT

• 0408060352 - RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO

• 0408060379 - RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS

• 0408060360 - RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO

• 0408060522 - TRANSPLANTE OSTEO-MUSCULO-CUTANEO C/ MICRO-
ANASTOMOSE NO TRONCO OU EXTREMIDADES



COMUNS em reop de fratura exposta

• Procedimento:  0408050500 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA 
DIAFISE DA TIBIA

• Sequencial: 0408060360 - RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO

• Procedimento: 0408050519 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA 
DIAFISE DO FEMUR

• Sequencial: 0408060360 - RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO

• Procedimento: 0408050543 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO 
PILAO TIBIAL

• Sequencial: 0408060360 - RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO

• Procedimento: 0408050551 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO 
PLANALTO TIBIAL

• Sequencial: 0408060360 - RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO



Procedimento: 

0408030860 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA 

POSTERIOR SEIS NÍVEIS

Sequencial:(Compatíveis Seq.)

0412040174 - TORACOTOMIA EXPLORADORA

0407040161 - LAPAROTOMIA EXPLORADORA

Sequencial: 

0408030836 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA 

ANTERIOR DOIS NÍVEIS

0408030844 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA 

ANTERIOR TRES NÍVEIS

0408030674 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA 

ANTERIOR QUATRO NÍVEIS

0408030682 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA 

ANTERIOR CINCO NÍVEIS

0408030712 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA 

ANTERIOR SEIS NÍVEIS

0408030348 - COSTOPLASTIA (3 OU MAIS COSTELAS)



DETALHES

• Se houver duplicidade de AIH na mesma competência de processamento no
SIHD e se existirem AIH com o procedimento 04.15.02.006-9 - Procedimento
Sequencial em Ortopedia ou quaisquer outros iniciados por 0408, caberá ao
gestor aprovar apenas uma destas AIH.( BLOQUEIO )

• Não é permitido o registro dos procedimentos do Grupo 04-Procedimentos
Cirúrgicos e Subgrupo 08- Cirurgia do Sistema Osteomuscular, Forma de
Organização 03 - Coluna Vertebral e Caixa Torácica em AIH com o
procedimento 04.15.02.003-4 - Outros Procedimentos com Cirurgias
Sequenciais.

• Permitido incluir os procedimentos

04.12.04.017-4 - Toracotomia exploradora e

04.07.04.016-1 – Laparatomia exploradora

no procedimento 04.15.02.006.9



• Os fios de STEINMAN e fios de KIRSCHNER, são constituídos do mesmo
material metálico e tem a mesma função em relação às osteossínteses.

• Podem ser lisos ou rosqueados, com pontas diversas.

• Na prática, os nomes diferentes para o mesmo fio estão relacionados ao seu
tamanho, sendo os fios de STEINMAN de maior diâmetro e os de KIRSCHNER,
de menor diâmetro.

• Porém, o nome técnico destes fios é Fio Metálico Liso ou Rosqueado para
fixação óssea, com especificação do seu tamanho.

• Comercialmente podem ser chamados de Fios para fixação óssea em aço
inoxidável, com especificação do seu tamanho, não importando se de
Steinman ou Kirschner.

• Desta forma, dependendo do fabricante, temos uma divisão diferente de
tamanho, denominando-os de Kirschner ou Steinman.



AJUDAR A ESCLARECER UM PONTO SOBRE CIRURGIAS MULTIPLAS OU

POLITRAUMA.

O PACIENTE SOFREU TRAUMA QUE RESULTOU EM MULTIPLAS

FRATURAS DE REGIÕES DISTINTAS NA PERNA DIREITA COMO PLANALTO

TIBIAL, DIÁFISE E PILÃO POR EXEMPLO. SÃO COLOCADAS OPM

ADEQUADAS PARA CADA TIPO DE FRATURA.

NESTE CASO, TERÍAMOS UMA AIH DE POLITRAUMATIZADO?

Sim, esse procedimento pode ser registrado como tratamento em

politraumatizado.

Pode ser considerado um procedimento para cada fratura tratada ( planalto,

diáfise e pilão).

Na AIH a OPM deve ser registrada na linha abaixo de cada procedimento

compatível.



CARDIOVASCULAR



cardiovascular

• 0801 - I - UNIDADE DE ASSISTENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE CIRURGIA 
CARDIOVASCULAR;

• 0802 –II - CENTRO DE REFERENCIA EM ALTA COMPLEXIDADE 
CARDIOVASCULAR;

• 0803-III - CIRURGIA CARDIOVASCULAR E PROCEDIMENTOS CARDIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA; 

• 0804 –IV- CIRURGIA CARDIOVASCULAR PEDIATRICA;

• 0805 -V– CIRURGIA VASCULAR;

• 08806 –VI- CIRURGIA VASCULAR E PROCEDIMENTOS ENDOVASCULARES 
EXTRACARDÍACOS;

• 0807 - VII – LABORATÓRIO DE ELETROFISIOLOGIA CIRURGIA 
CARDIOVASCULAR E PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA.



MARCAPASSO

• A estimulação cardíaca artificial nasceu no final dos anos 50,
com o objetivo primordial de eliminar os sintomas e reduzir a
mortalidade dos pacientes com bloqueios atrioventriculares
(BAV) avançados

• Diretrizes para o Implante de Marcapasso Cardíaco
Permanente

• Implante \ troca , marcapasso e eletrodos



• Marca-passo câmara única – o eletrodo é colocado no 
ventrículo direito (parte inferior do coração);

• Marca-passo câmara dupla – são colocados dois eletrodos, 
um no átrio e outro no ventrículo direitos.

• Marcapasso multisitio : mínimo 3 posições de eletrodo.



MULTISITIO

• Marcapasso para ICC:

• Através da descarga de pulsos elétricos, esse sistema faz o miocárdio
contrair, otimizando o funcionamento natural do coração. Nesse tipo
de terapia, coloca-se um eletrodo no ventrículo direito, um no
esquerdo, assim como um no átrio direito. Com o sistema liberando
pulsos elétricos nas três câmaras do coração, a interação e
sincronização dessas câmaras podem ser restauradas, melhorando a
capacidade do coração de bombear sangue.

• Pode estar associado ao CDI: além de marcapasso e desfibrilador, o
dispositivo é destinado à terapia de ressincronização cardíaca =
07.02.04.004-5



Portaria nº 983 de 01/10/2014 

• Stent farmacológico : " para uso nas intervenções endovasculares
cardíacas e extracardíacas em pacientes diabéticos e em pacientes com
lesões em vasos finos (lesões de calibre inferior a 2,5 mm e extensão
maior do que 18 mm) “.

• Pode não contemplar as lesões de um mesmo paciente, ou seja, paciente
com 2 lesões, uma com indicação do stent farmacológico e outra sem
indicação.

• Neste caso, como proceder?

• Está prevista a indicação híbrida de stent convencional e farmacológico,
em paciente com mais de uma estenose a ser tratada, cujas

características sejam distintas.
• não há crítica para o registro dos dois tipos de stent na mesma AIH
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