
AUDHOSP/2019

ONCOLOGIA

Dr. Pedro José Gasperin

Médico Auditor

Secretaria Municipal da Saúde

Caxias do Sul/RS



SEQUENCIAIS EM ONCOLOGIA

Portaria GM 2947 12/2012

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

neoplasia, executados através de única ou várias vias

de acesso e praticados sob o mesmo ato anestésico.

• 04.15.02.005-0



Atenção!

Existe procedimentos principais que podem ser

informados mesmo não sendo do subgrupo 16.

(ex: colostomias, ileostomias)

Procedimentos do grupo 04 subgrupo 16 não

podem ser apresentados como cirurgias múltiplas ou

procedimentos com cirurgias sequenciais.



Para análise de uma AIH é necessário que:

• Seja feita análise do relatório cirúrgico no qual

inclui descrição ato cirúrgico, realização ou não de

exames anátomo-patológico, uso de OPME.

• Laudo de exame Histopatológico pré-existente, para

avaliar a compatibilidade entre o procedimento

proposto e procedimento realizado.

• CID10 informado

• Somente após essa análise é que pode-se definir o

código do procedimento realizado, se em oncologia

ou não.



“A peça cirúrgica pode ser

livre de neoplasia maligna”

O que isso significa ???????



A peça cirúrgica pode ser livre de neoplasia

maligna nos casos de doentes com diagnóstico de câncer

previamente firmado cito- ou histopatologicamente, cujo

tumor maligno foi excluído devido a procedimento

anterior (biopsia excisional, ressecção cirúrgica ou

radioterapia ou quimioterapia pré-operatórias que

induziram resposta tumoral completa).

Assim, nos casos de peça cirúrgica livre de

neoplasia maligna, o diagnóstico patológico prévio de

câncer deve obrigatoriamente existir, ser comprovado e

estar em conformidade com o código da CID que se

encontra como atributo dos respectivos procedimentos.



Dúvidas!

04.16.02.022-4 LINFADENECTOMIA RETROPERITONIAL

EM ONCOLOGIA com os procedimentos de gastrectomia total

e parcial em oncologia.

A linfadenectomia a D2 é suficiente para tumores gástricos

distais?

Na amostragem do exame AP da peça cirúrgica, quantos

linfonodos devem no mínimo ser ressecados na pequena e

grande curvatura gástrica?





04.16.08.008-1 RECONSTRUÇÃO C/RETALHO MIOCUTANEO

(QUALQUER PARTE) EM ENCOLOGIA

Reconstrução após ressecção extensa em oncologia realizada por

maior de um retalho composto de tecido muscular e pele,

contendo a vascularização e inervação.

Excludente com qualquer outro procedimento de reconstrução.

Este procedimento merece perícia pós-operatória?





04.16.12.005-9

SEGMENTECTOMIA/QUADRANTECTOMIA/SETORECTO

MIA DE MAMA EM ONCOLOGIA

Deve-se especificar que corresponde a BIRADS 4, 5 ou 6

Conforme a definição da tabela SIGTAP/DATASUS deve ter ou

no pré-operatório, ou trans-op., ou pós-operatório diagnóstico de

neoplasia maligna.



04.16.09.013-3 – RESSECÇÃO DE TUMOR DE PARTES 

MOLES EM ONCOLOGIA

Tem-se observado produção exagerada deste

procedimento, o que é, epidemiologicamente, imprevisto e

injustificável.

Para aprovação desta AIH deve-se atentar para o exame

AP, pois este código não pode ser autorizado para tumores

cutâneos, conforme compatibilidade de CID.





04.16.04.020-9 BIÓPSIAS INTRA-ABDOMINAIS EM

ONCOLOGIA

Conforme definição “não deve ser solicitado para tumores

irresecáveis ou carciomatose peritoneal”.













































DACRA

Departamento de Avaliação,

Controle, Regulação e

Auditoria

UNACON

Hospital Pompéia

Autorização/

Revisão técnica de 100%

das contas hospitalares

UNACON

Hospital Geral

Unidade Básica

de Saúde - UBS

Central de Regulação

Ambulatorial - CRA



Autorização/

Revisão das contas

Deferida
Indeferida por

inconformidades

Nº de AIH

liberado

Devolução ao HG ou HP

para apresentar

justificativa -

Formulário DACRA

Retorno do laudo

ao DACRA
Autorização/RevisãoDeferida



Média mensal

Cirurgias oncológicas:

113

(Jan a Mai 2019)

População estimada

(IBGE 2018): 900.184

Municípios de

Referência: 27 (incluído

Caxias do Sul)
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