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I - INTRODUÇÃO 

 

A SMS obriga-se a divulgar a revisão do protocolo a toda rede de solicitantes, executantes, 

comunidade e usuários do SUS, assim como aos municípios pactuados com Salvador. 

A Autorização e o agendamento dos exames junto aos prestadores são de responsabilidade da 

Secretaria de Saúde do Município de Salvador. 

Todo sistema de autorização e marcação de exames pelo SUS no território de Salvador terá Protocolo 

único gerenciado pela SMS, inclusive para usuários oriundos de outros Municípios cuja coordenação 

e interface serão de responsabilidade do Estado da Bahia. 

A CMR definiu três critérios no processo de trabalho para agendamento das consultas e autorização 

dos procedimentos de Média e Alta Complexidade, sendo o produto final o agendamento. 

 São eles:  

 Procedimentos agendados - Marcações realizadas sem critérios de Priorização 

 Procedimentos regulados – Procedimentos de Média Complexidade com baixa oferta ou 

de Alta Complexidade (custo elevado), que são analisados e agendados pelos Médicos 

autorizadores, baseando-se em Protocolo.  

 Procedimentos Autorizados – Solicitações de autorizações de procedimentos de Alta 

Complexidade, feitas pelo próprio prestador, sendo submetidos à análise e autorização 

médica de acordo com protocolo. 

 Demanda aberta – Marcações realizadas sem critérios de priorização no estabelecimento 

executante. São os exames laboratoriais, anatomia patológica/citopatologia, urgências 

ortopédicas, reabilitação e procedimentos de fisioterapia. 
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II - OBJETIVO 

 

O protocolo de autorização visa prioritariamente à utilização racional dos recursos de acordo com as 

necessidades imediatas dos usuários, respeitando o principio da equidade objetivando uma 

investigação mais completa do paciente. 

Com critérios claros para solicitação, avaliação e autorização terão grande utilidade para os médicos 

solicitantes e reguladores, dando transparência ao processo autorizador, bem como orientando o 

médico assistente sobre os pré-requisitos para solicitação do referido procedimento. 

O médico regulador terá o seu trabalho, enquanto autorizador, facilitado e devidamente amparado 

por condutas pré-definidas e embasadas por critérios técnicos. 

 

III - APLICABILIDADE 

 

O protocolo desenvolvido pela equipe da Central Municipal de Regulação aplica-se à autorização de 

todos os procedimentos de Média e Alta Complexidade definidos como regulados ou autorizados, 

realizados pelo SUS, no município de Salvador. 
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1.  PROTOCOLO PARA PREENCHIMENTO DOS LAUDOS 

 

1.1  IDENTIFICAÇÃO DO LAUDO 

 

Consiste na identificação no laudo de dados obrigatórios ao processo autorizativo, sendo subdividido 

no caso de laudo de APAC, em: 

 Identificação do Estabelecimento de Saúde (solicitante) 

 Identificação do paciente 

 Procedimento Solicitado  

 Procedimento secundário 

 Justificativa do procedimento solicitado 

 Responsável pela solicitação 

 Autorização 

 Identificação do estabelecimento de Saúde (executante). 

 

Os Laudos devem estar devidamente preenchidos, com letra legível, sem rasuras, em duas vias, sendo a 

primeira original. 

Para laudos de AIH: 

 Identificação do Estabelecimento de Saúde (solicitante/executante) 

 Identificação do paciente 

 Justificativa da Internação 

 Procedimento solicitado 

 Campo para preenchimento no caso de causas externas 

 Autorização 
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1.2 LAUDO DE APAC (ANEXO I) 

 

 Primeira parte do laudo “Identificação do Estabelecimento de Saúde” - deve constar de 

modo legível, o nome do estabelecimento solicitante e os demais campos devem ser 

preenchidos, inclusive o CNES; 

 “Identificação do Paciente” - são as informações sociais. Esse campo poderá ser preenchido 

pelo funcionário administrativo do estabelecimento, manuscrito ou digitado (letras legíveis, 

sem rasuras, evitar abreviaturas, tinta azul ou preta). Todas as lacunas têm que ser 

preenchidas, pois esse preenchimento é obrigatório; 

 “Procedimento Solicitado” - preenchimento exclusivamente pelo médico, com clareza e sem 

rasuras; 

 “Justificativa do(s) procedimento(s) solicitado(s)” - preenchimento de todas as lacunas 

exclusivamente pelo médico, com clareza e sem rasuras; 

 “Solicitação” - nome do profissional solicitante, data da solicitação, CNS/CPF, assinatura e 

carimbo (nº. do registro do Conselho); 

  “Autorização” - nome do profissional autorizador, código do órgão emissor, nº do 

documento (CNS/CPF do profissional autorizador, data da autorização, assinatura e carimbo, 

nº do registro do Conselho); 

 “Identificação do Estabelecimento de Saúde” (executante) - nome do Estabelecimento de 

Saúde executante e nº. de CNES.    

 

1.3 LAUDO DE AIH (ANEXO II) 

 

 “Identificação do Estabelecimento de Saúde”  

 nome do estabelecimento solicitante e CNES; 

 nome do estabelecimento executante e CNES. 

 “Identificação do Paciente” - nome do paciente, nº. do prontuário, nº. do Cartão Nacional de 

Saúde (CNS), data do nascimento, sexo, nome da mãe ou responsável, telefone de contato, 

endereço completo (rua, bairro, cidade, CEP); 

  “Justificativa da Internação” - preenchimento exclusivamente pelo médico, e todos os 

campos devem ser preenchidos com clareza, identificando sinais e sintomas, condições que 
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  justifiquem o internamento, principais resultados de provas diagnósticas, diagnóstico inicial, 

CID principal, secundário e causas associadas; 

 “Procedimento Solicitado” - Preenchimento pelo médico. Todos os campos são obrigatórios 

e devem ser preenchidos com clareza, descrição e código do procedimento, data e dados do 

profissional solicitante; 

 “Causas externas” – Deve ser preenchido no caso de ocorrência de acidentes ou violência; 

 “Autorização” - nome do profissional autorizador, código do órgão emissor, número do 

documento: CNS / CPF do profissional autorizador, nº. do conselho de classe e assinatura do 

autorizador, nº. da Autorização da Internação Hospitalar. 

 

1.4  PROCEDIMENTOS SOLICITADOS EM LAUDO DE APAC 

 

 Tomografia Computadorizada 

 Audiometria    

 Cateterismo 

 Ressonância Magnética                

 Densitometria 

 Cintilografia                             

 Oftalmologia 

 Litotripsia                                  

 Odontologia 

 Marcapasso  

 Postectomia 

 Acompanhamento pós bariátrica 

 Colonoscopia 

 Iodoterapia 

 Tratamento de Hipertireoidismo 

 Braquiterapia 

 Sorologia de Possíveç doador de córnea/esclera 

 Biópsia de Medula Óssea 

 

Obs.1: Caso seja necessária a solicitação de mais de um tipo de Tomografia ou Ressonância 

Magnética, o Médico solicitante poderá preencher apenas 01 (um) laudo, identificando em cada 

campo o tipo de procedimento. A liberação, ou não, dependerá da análise feita pelo médico 

autorizador.  

Exemplo: 
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   R.N.M. DE CRANIO – Código de Procedimento 026701006-4; 

 R.N.M. DE ABDOMEN SUPERIOR – Código de procedimento 0207030014.  

 

Obs.2: Os procedimentos de Quimioterapia, Radioterapia, CAPS e Órtese e Prótese precisam de 

informações contidas no verso do laudo. (ANEXO II). 

Obs.3: As APAC’s/AIH’s que são instrumentos de cobrança dos serviços produzidos pelos 

prestadores, só serão processadas se todos os “campos dos laudos” estiverem claramente preenchidos, 

sem rasuras, sendo considerados alguns itens: 

 Nome do paciente (evitar abreviaturas); 

 Nome da mãe ou responsável (evitar abreviaturas); 

 Cartão Nacional do SUS (endereço completo, inclusive CEP); 

 Data da solicitação do laudo; 

 Nome do médico autorizador (CPF, CNS, CRM, carimbo, e assinatura, data da 

autorização). 

 

2 PROCEDIMENTOS REGULADOS 

 

Os procedimentos regulados podem ser de Média ou Alta Complexidade, definidos com base nos 

critérios de baixa oferta ou alto custo. A agenda é lançada no Sistema, os laudos são solicitados, o 

médico analisa considerando os Protocolos clínicos da Central, classificando-os como urgentes, 

eletivos ou não pertinentes com justificativa, sendo feito o agendamento em seguida; caso não haja 

vaga disponível permanece como analisado, aguardando vaga. 

 

2.1 LITOTRIPSIA POR ONDA DE CHOQUE (LEOC) 

 

2.1.1 APRESENTAÇÃO 

 

A Litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LEOC) é um método de tratamento que visa a 

fragmentação de cálculos urinários, de forma que o paciente possa eliminá-los pela urina. Deve ser 

considerado como um procedimento não invasivo, com baixo índice de complicações, indicada por urologistas e 

realizada em equipamentos operados por médicos.  É hoje em todo o mundo o tratamento de escolha para 

muitos casos de litíase do trato urinário. 

Esse protocolo foi baseado nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia e na Portaria Nº. 47 de 

13 de agosto de 2001. 
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  Pode ser considerada a primeira escolha no tratamento de cálculos do aparelho urinário, atentando-se 

ao resultado da interação entre os seguintes fatores: composição química do cálculo x tamanho x 

localização vs número de ondas x intensidade x número de reaplicações necessárias para a total 

eliminação dos cálculos. 

Defini-se como “região renal”, a região do órgão onde está localizado um ou mais cálculos e que possa 

ser coberta pela área focal do equipamento de litotripsia - Art. 6º. Port. Nº 47 de 13/08/2001. 

O tratamento da LEOC compreende quatro sessões de no máximo 700 impulsos, totalizando 2800 

impulsos por tratamento. 

 

2.1.2  CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

  Evidências radiológicas: RX simples, Urografia excretora (cálculos opacos) Ultra-sonografia 

(cálculos transparentes); 

 Cálculos menores de 400 mm² ou 2,5 cm em seu maior diâmetro, exceto quando houver 

contra-indicação para outro tratamento. (ex.: rim único; contra-indicação médica para 

procedimento cirúrgico-anestésico de maior complexidade). A dimensão dos cálculos acima 

citada refere-se ao limite superior, acrescenta-se o limite inferior para 0,5cm. Variação: 0,5 a 

2,5 cm em seu maior diâmetro; 

 Existência de via excretora viável para eliminação dos fragmentos;  

 Cálculos ureterais com no máximo 1,0 cm de diâmetro; 

 Tratamento de “rua de cálculos” causada por sessão prévia de LEOC, não resolvida 

espontaneamente;  

 Cálculos coraliformes em adultos após realização de nefrolitotripsia percutânea; 

 Cálculos coraliformes em crianças;  

 Segunda (2ª) aplicação para mesmo cálculo apenas quando houver fragmentação e eliminação 

de pelo menos 40% do volume calculo do inicial. 

 

2.1.3  CRITÉRIOS DE CONTRA-INDICAÇÕES 

 

 Gravidez; 

 Infecção urinaria sintomática e sepse;  

 Obstrução de via excretora que venha impedir a eliminação de fragmentos;  

 Cálculos em divertículos calicinais; 

 Cálculos no grupo calicinal inferior, quando o angulo do infundíbulo pélvico for <90º; 

 Marcapasso; 
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   HAS descompensada. 

 

 

2.1.4 CRITÉRIOS DE SOLICITAÇÃO 

 

 Laudo de “Autorização para Procedimentos de Alto Custo” (APAC) em duas vias, assinado e 

carimbado por médico urologista, portador de título de especialista, outorgado pela Sociedade 

Brasileira de Urologia / Associação Médica Brasileira; 

 Este deve conter identificação completa, história clínica detalhada, procedimentos 

anteriormente realizados (exames laboratoriais, de imagem ou LEOC anterior) e 

procedimento solicitado, conforme Tabela de Códigos no item 2.1.6;  

 Anexar cópias de laudos de exames de imagem (rx simples, urografia excretora, 

ultrassonografia e/ou tomografia);  

 Anexar cópias de exames laboratoriais; obrigatoriamente sumário de urina e/ou urocultura. 

 

2.1.5 PRÉ-REQUISITOS PARA REPETIÇÃO DO TRATAMENTO 

  

 Novo laudo de APAC devidamente preenchido;  

 Anexar laudos de exames de imagem pré e pós litotripsias previamente realizadas;  

 Tratamento de “rua de cálculos” causada por sessão prévia de LEOC, não resolvida 

espontaneamente;  

 Cálculos coraliformes em adultos após realização de nefrolitotripsia percutânea;  

 Segunda aplicação para mesmo cálculo apenas quando houver fragmentação e eliminação de 

pelo menos 40% do volume calculoso inicial. 

 

2.1.6 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

 

 Observar no sistema vida o quantitativo de tratamentos já realizados; 

 Histórico de tratamento prévio e registro de redução do cálculo com confirmação através dos 

laudos de imagem anexos à solicitação. Deverá está comprovada a redução de pelo menos 

40% do volume do cálculo inicial a cada tratamento: 

 Nos casos em que já tiver realizados 3 tratamentos, além da comprovação da redução do 

cálculo acima descrita, também deverá registrar a justificativa da manutenção da LEOC, 

visto que após o 3º tratamento outras alternativas devem ser consideradas; 
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 A partir do 2º tratamento deverá anexar à solicitação o laudo da Tomografia de 

abdômen total, para avaliação das características do cálculo (densidade/dureza, tamanho 

e localização exatos); 

 Anexar cópias de exames laboratoriais; obrigatoriamente sumário de urina e/ou 

urocultura; 

 Solicitação exclusivamente por Médico urologista, portador de título de especialista, 

outorgado pela Sociedade Brasileira de Urologia / Associação Médica Brasileira. 

Conferir CID, carimbo, assinatura e CRM do médico urologista solicitante. 

 

2.1.7 TABELAS DE CODIGOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

a) Parcial ou Completo de Litíase em uma Região Renal – 1(um) procedimento Litotripsia Extra 

Corpórea Por Onda de Choque (LEOC) para Tratamento equivale a 700 (setecentos) 

impulsos – máximo de 2800 (dois mil e oitocentos) impulsos por tratamento; 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

03.09.03.010-2 
LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE - TRATATAMENTO 

SUBSEQUENTE EM 1 REGIAO RENAL) 

03.09.03.011-0 
LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE - TRATATAMENTO 

SUBSEQUENTE EM 2 REGIOES RENAIS) 

03.09.03.012-9 
LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE PARCIAL / COMPLETA EM 1 

REGIAO RENAL) 

03.09.03.013-7 
LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE PARCIAL / COMPLETA EM 2 

REGIOES RENAIS) 

CID DESCRIÇÃO 

N200 CALCULOSE DO RIM 

N201 CALCULOSE DO URETER 

N202 CALCULOSE DO RIM COM CÁLCULO DO URETER 

N209 CALCULOSE URINÁRIA, NÃO ESPECIFICADA 

N210 CALCULOSE NA BEXIGA 

N211 CÁLCULO URETRAL 

N218 OUTROS CÁLCULOS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR 

N219 CÁLCULO DO TRATO URINÁRIO INFERIOR, PORÇÃO NÃO ESPECIFICADA 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0309030102/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0309030102/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0309030110/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0309030110/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0309030129/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0309030129/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0309030137/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0309030137/05/2010
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b)  Litotripsia Extra Corpórea Por Onda de Choque (LEOC) para Tratamento Parcial ou 

Completo de Litíase em duas Regiões Renais – 1(um) procedimento equivale a 700 

(setecentos) impulsos – máximo de 5600 (cinco mil e seiscentos) impulsos por tratamento; 

c) Litotripsia Extra Corpórea Por Onda de Choque (LEOC) para Tratamento Subseqüente de 

Litíase em uma Região Renal – 1(um) procedimento equivale a 700 (setecentos) impulsos – 

máximo de 2800 (dois mil e oitocentos) impulsos por tratamento; 

d) Litotripsia Extra Corpórea Por Onda de Choque (LEOC) para Tratamento Subseqüente de 

Litíase em duas Regiões Renais – 1(um) procedimento equivale a 700 (setecentos) impulsos – 

máximo de 5600(cinco mil e seiscentos) impulsos por tratamento. 

Obs1: Os procedimentos acima deverão ser executados sob sedação ou analgesia em conformidade 

com o que determina a Resolução CFM nº. 1670/03. 

 

2.2 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

2.2.1 APRESENTAÇÃO 

 

A tomografia computadorizada ou computadorizada (TC), originalmente apelidada tomografia axial 

computadorizada (TAC), é um exame complementar de diagnóstico por imagem, que consiste numa 

imagem que representa uma secção ou "fatia" do corpo. É obtida através do processamento 

por computador de informação recolhida após expor o corpo a uma sucessão de raios X. 

         As solicitações podem ser: 

a) CRÂNIO 

b) MÚSCULO-ESQUELÉTICO 

c) COLUNA 

d) ABDOME 

e) PELVE 

f) TÓRAX 

g) CABEÇA E PESCOÇO 

 

2.2.2 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

a) CRÂNIO 

 Neoplasias 
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   Investigação 

 Seguimento/controle 

 Estadiamento 

 Metástases 

 Controle pós-operatório 

 

 Doença vascular cerebral 

 Aneurisma – angioTC (preferência pela angioRM) 

 AVC isquêmico – controle 

 AVC hemorrágico – controle 

 Hematomas subdurais e epidurais 

 Higromas 

 Controle pós-operatório 

 

 Doenças Infecciosas 

 Abscessos em geral 

 Patologias relacionadas ao paciente HIV 

 Empiemas 

 

 Malformações congênitas 

 Exame de triagem para pesquisa de má-formação congênita craniana 

 

 Trauma 

 Controle 

 Fraturas 

 

 Cefaléia/Tontura / Epilepsia 

 Hidrocefalia 

 Controle de DVP (válvula) 

 

b) MÚSCULO-ESQUELÉTICO 

 Tumores 
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 Ósseos – investigação/ seguimento /estadiamento 

 Controle pós-operatório 

 

 Fraturas 

 Todos os segmentos - (previamente deverá ter realizado RX) – exame para melhor 

caracterização da fratura já identificada ou programação cirúrgica. 

 

 Osteomielite 

 Malformações ósseas 

 Complicações pós-cirúrgicas 

 Miosite ossificante 

 

c) COLUNA 

 Fraturas 

 Investigação/controle 

 

 Espondilolistese/espondilolise 

 Tumores ósseos 

 Infecções ósseas (ex: BK) 

 Malformações ósseas 

 Complicações pós-operatórias 

 Hérnia lombar (apenas lombar) 
 

d) ABDOME 

Estadiamento para qualquer lesão neoplásica 

 

 Fígado 

 Hemangioma 

 Lesões focais 

 Abscessos 

 Doenças de depósito 

 Controle pos operatório/ pós quimio-embolização 

 Hepatopatia crônica para pesquisa de CHC 

 Trauma 
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 Vias biliares (indicação limitada) 

 Colangiocarcinoma 

 Biloma 

 Complicação pós-operatório 

 

 Pâncreas 

 Pancreatite aguda/crônica (controle) 

 Lesões focais 

 Pseudocistos 

 Trauma 

 

 Baço 

 Linfoma com lesão focal esplênica 

 Infarto esplênico 

 Trauma 

 

 Vias urinárias (Rim, ureter e bexiga): 

 Avaliação de hematúria 

 Litíase renal e ureteral 

 Massa renal sólida 

 Cisto renal complexo (classificação de Bosniak) 

 Controle pos operatório 

 Malformações renais/bexiga 

 Pielonefrite 

 Hematomas renais 

 Abscessos renais 

 Trauma 

 Tumores de bexiga 
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 Adrenais 

 Massa adrenal 

 

 Trato intestinal: 

 Obstrução intestinal alta e baixa 

 Tumores 

 Diverticulite 

 Apendicite 

 Abscesso 

 Pos-operatório (controle/complicação) 

 Ruptura de víscera oca 

  

 Aorta: 

 Aneurisma 

 Dissecção 

 Avaliação de prótese 

 Pós-operatório (controle/complicação) 

        

 Cavidade abdominal 

 Abscessos: 

 Ascite loculada 

 Massas retroperitoneais 

 Corpo estranho 

 

e) PELVE 

 Masculina 

 Estadiamento de CA de próstata 

 

 Feminina 

 DIP 

 Massas ovarianas 

 Formações expansivas uterinas de difícil identificação no US 
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f) TÓRAX 

Estadiamento para qualquer lesão neoplásica. 

 

 Pulmão 

 Infecção (doenças alveolares e intersticiais) 

 Tumores 

 Lesões congênitas 

 Asma 

 DPOC 

 Bronquiectasia 

 Fibrose 

 Colagenoses 

 Doenças ocupacionais 

 Pos operatório (controle/seguimento) 

 

 Mediastino 

 Linfoma 

 Pesquisa de linfonodomegalia 

 Tumores primários 

 Aneurisma de aorta 

 Dissecção de aorta 

 TEP 

 Pós-operatório (controle/complicação) 

 

g) CABEÇA E PESCOÇO 

 Face 

 Sinusite crônica 

 Polipose 

 Tumores 

 Malformações congênitas 
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   Trauma 

 Pré-operatório 

 Pós-operatório (controle/complicação) 

 Corpo estranho  

 

 Mastóide 

 Otite media crônica 

 Colesteatoma de orelha media 

 Malformação congênita de qualquer compartimento 

 Mastoidite 

 Otosclerose 

 Pré-operatório 

 Pós-operatório (controle/complicação) 

 Abscessos 

 Corpo estranho 

 Trauma 

 

 Pescoço 

 Linfoma 

 Pesquisa de linfonodomegalias 

 Tumores primários 

 Processos infecciosos 

 Malformações congênitas 

 Estadiamento de alguns tumores  

 Bócio 

 

 

 Órbita 

 Trauma 

 Retinoblastoma 
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   Anomalias e deformidades do globo ocular 

 Tireoidopatia 

 Linfoma 

 Pseudotumor inflamatório 

 Infecções 

 Tumores retro-oculares 

 

2.2.3 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

 

Serão consideradas prioridades pacientes sob suspeitas diagnósticas de neoplasias, tumores benignos 

de crescimento rápido, lesões vasculares, infecções, infecções especificas (Tuberculose óssea, fungos e 

etc. adulto ou criança)  traumas agudos, hérnia de coluna torácica, síndrome da cauda eqüina aguda, 

fraturas recentes com síndrome compressiva, redução da força muscular < 3, redução da sensibilidade 

no nível da lesão, descontrole de esfíncteres, exames de controle pós-cirúrgicos, metástases ósseas, 

mieloma múltiplo, abscessos e meningite, afecções no interior da duramater. 

Atenção: anexar ou descrever claramente no laudo de solicitação de APAC a justificativa da 

solicitação e/ou conclusão dos laudos de raio-X simples, eletroneuromiografia, mielografia, 

cintilografia, ultra-sonografia e outros. 

 

Observações importantes 

 

 Pacientes alérgicos a iodo não devem usar o contraste via EV; 

 Crianças e idosos devem ter suporte de anestesista em caso de uso de contraste EV; 

 Pacientes com Insuficiência renal e hepática não devem usar contraste EV, exceto com 

autorização do nefrologista, médico assistente e/ou anestesista; 

 Agendar sempre para unidade hospitalar: alérgicos/atópicos que forem utilizar contraste e 

crianças até 15 anos; 

 Exames que podem ser feitos sem contraste: TC de face para rinite, sinusite e para fratura, 

TC de mastóide, TC de crânio, TC de ATM, TC óssea para pesquisa de fratura, TC de 

articulação para trauma, TC de tórax para BK ou pneumonia e para trauma, TC de arcos 

costais, TC de abdômen para pesquisa de cálculo renal ou ureteral, TC de coluna;   

 Exames que necessitam sedação:  
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   Portadores de Doenças Mentais, claustrofobia, algumas doenças neurológicas como 

Síndrome de Parkinson; 

 Crianças até 10 anos, exceto quando há descrição da possibilidade de realização sem 

sedação. Após essa faixa etária é relativo; 

 Levar relatório médico com a descrição da doença. 

 

2.2.4 TABELAS DE CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS   

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

 

02.06.01.002-8 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA 

C/ OU S/ CONTRASTE 

02.06.01.003-6 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU 

S/ CONTRASTE 

02.06.01.004-4 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / 

ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES 

02.06.01.005-2 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO 

02.06.01.006-0 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA 

02.06.01.007-9 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO 

02.06.02.001-5 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE 

MEMBRO SUPERIOR 

02.06.02.002-3 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS 

APENDICULARES - (BRACO, ANTEBRAÇO, MÃO, COXA, PERNA, PÉ) 

02.06.02.003-1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX 

02.06.02.004-0  TOMOGRAFIA DE HEMITORAX, PULMÃO OU DO MEDIASTINO 

02.06.03.001-0 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR 

02.06.03.002-9 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE 

MEMBRO INFERIOR 

02.06.03.003-7 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / 

ABDOMEN INFERIOR 

 

 

 

 

 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206010028/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206010028/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206010036/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206010036/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206010044/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206010044/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206010052/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206010060/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206010079/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206020015/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206020015/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206020023/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206020023/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206020031/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206030010/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206030029/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206030029/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206030037/05/2010
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2.3 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT)  NOVO 

 

2.3.1  APRESENTAÇÃO 

 

O PET é um exame de imagem que avalia o metabolismo das estruturas analisadas, mais 

especialmente osso, músculo, cérebro, pulmão e fígado, entre outros órgãos. 

Atualmente, a maioria dos PETs são feitos em aparelhos sincronizados com tomógrafos 

computadorizados que permitem combinar as imagens metabólicas com as anatômicas, obtidas 

respectivamente pelas duas técnicas – daí a sigla PET-TC (do inglês PET-CT, Positron Emission 

Tomography – Computed Tomography). 

Em Oncologia, a grande indicação do PET-TC é para a detecção de tumores e suas metástases. 

O exame é realizado após administração intravenosa de um material radioativo (radiofármaco ou 

radiotraçador) que se acumula na área do corpo a ser examinada. Nesse local ocorre emissão de 

raios gama que podem ser colhidos por um detector de radiações (tomografia por emissão de 

pósitrons), acoplado a um computador que forma as imagens. 

O paciente recebe uma injeção intravenosa de glicose marcada com um composto radioativo que se 

distribui pelo corpo todo, mas que se concentra em maiores quantidades nos tecidos tumorais, 

porque os tumores malignos apresentam metabolismo mais acelerado e consomem mais glicose 

que os tecidos normais. O contador de cintilações acoplado à tomografia colhe as imagens, que 

aparecerão como manchas ou regiões de brilho mais intenso nas áreas em que houver lesões 

tumorais. 

O exame não apenas detecta a presença de tumores, mas é capaz de medir a intensidade luminosa 

que aparece nas imagens. Por meio da análise dessa intensidade, temos noção da atividade 

metabólica tumoral: quanto maior, mais intenso é o brilho. 

Assim, por exemplo, um paciente com metástases pulmonares e hepáticas que é submetido à 

quimioterapia e posteriormente realiza o PET-TC cujas imagens das lesões apresentam menor 

intensidade luminosa provavelmente está respondendo ao tratamento, mesmo que o tamanho das 

lesões não tenha diminuído de forma significativa. 

PET-TC é um exame especialmente útil nos casos em que há suspeita de metástases que não 

aparecem em outros exames de imagem, além de auxiliar no diagnóstico diferencial entre nódulos 

benignos e malignos. 
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2.3.2   CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

 Estadiamento clínico do câncer de pulmão de células não pequenas potencialmente ressecável; 

 Detecção de metástase(s) exclusivamente hepática(s) e potencialmente ressecável(eis) de câncer 

colorretal; 

 Estadiamento e avaliação da resposta ao tratamento de linfomas de Hodgkin e não Hodgkin.” 

 

2.3.3  CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

Para autorização do procedimento, o laudo de solicitação deve conter a história clínica e exame físico 

detalhados, exames anteriores, além de justificativa da relevância de solicitação perante a hipótese 

diagnóstica. 

 

2.3.4  CONTRA INDICAÇÃO 

O exame é contra-indicado para gestantes e para aquelas que estão amamentando. 

 

 

     2.3.5  TABELAS  E PROCEDIMENTOS 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

02.06.01.009-5 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRÓNS (PET-CT) 

CÓDIGO NOME 

C180 NEOPLASIA MALIGNA DO CECO 

C181 NEOPLASIA MALIGNA DO APÊNDICE (VERMIFORME) 

C182 NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON ASCENDENTE 

C183 NEOPLASIA MALIGNA DA FLEXURA (ÂNGULO) HEPÁTICA(O) 

C184 NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON TRANSVERSO 

C185 NEOPLASIA MALIGNA DA FLEXURA (ÂNGULO) ESPLÊNICA(O) 

C810 DOENÇA DE HODGKIN, PREDOMINÂNCIA LINFOCÍTICA 

C819 DOENÇA DE HODGKIN, NÃO ESPECIFICADA 

C820 
LINFOMA NÃO-HODGKIN, PEQUENAS CÉLULAS CLIVADAS, 

FOLICULAR 

C821 
LINFOMA NÃO-HODGKIN, MISTO, DE PEQUENAS E GRANDES 

CÉLULAS CLIVADAS, FOLICULAR 
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  C822 LINFOMA NÃO-HODGKIN, GRANDES CÉLULAS, FOLICULAR 

C827 OUTROS TIPOS DE LINFOMA NÃO-HODGKIN, FOLICULAR 

C829 LINFOMA NÃO-HODGKIN, FOLICULAR, NÃO ESPECIFICADO 

C830 LINFOMA NÃO-HODGKIN DIFUSO, PEQUENAS CÉLULAS (DIFUSO) 

C831 
LINFOMA NÃO-HODGKIN DIFUSO, PEQUENAS CÉLULAS CLIVADAS 

(DIFUSO) 

C833 LINFOMA NÃO-HODGKIN DIFUSO, GRANDES CÉLULAS (DIFUSO) 

C834 LINFOMA NÃO-HODGKIN DIFUSO, IMUNOBLÁSTICO (DIFUSO) 

C836 LINFOMA NÃO-HODGKIN DIFUSO, INDIFERENCIADO (DIFUSO) 

C838 OUTROS TIPOS DE LINFOMA NÃO-HODGKIN DIFUSO 

C839 LINFOMA NÃO-HODGKIN DIFUSO, NÃO ESPECIFICADO 

C840 MICOSE FUNGÓIDE 

C841 DOENÇA DE SÉZARY 

C842 LINFOMA DA ZONA T 

C843 LINFOMA LINFOEPITELIÓIDE 

C844 LINFOMA DE CÉLULAS T, PERIFÉRICO 

C845 OUTROS LINFOMAS DE CÉLULAS T E OS NÃO ESPECIFICADOS 

C857 OUTROS TIPOS ESPECIFICADOS DE LINFOMA NÃO-HODGKIN 

C859 LINFOMA NÃO-HODGKIN DE TIPO NÃO ESPECIFICADO 

C883 DOENÇA IMUNOPROLIFERATIVA DO INTESTINO DELGADO 

C887 OUTRAS DOENÇAS IMUNOPROLIFERATIVAS MALIGNAS 

C889 DOENÇA IMUNOPROLIFERATIVA MALIGNA, NÃO ESPECIFICADA 

C186 NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON DESCENDENTE 

C187 NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON SIGMÓIDE 

C189 NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON, NÃO ESPECIFICADO 

C19 NEOPLASIA MALIGNA DA JUNÇÃO RETOSSIGMÓIDE 

C20 NEOPLASIA MALIGNA DO RETO 

C340 NEOPLASIA MALIGNA DO BRÔNQUIO PRINCIPAL 

C341 NEOPLASIA MALIGNA DO LOBO SUPERIOR, BRÔNQUIO OU PULMÃO 

C342 NEOPLASIA MALIGNA DO LOBO MÉDIO, BRÔNQUIO OU PULMÃO 

C343 NEOPLASIA MALIGNA DO LOBO INFERIOR, BRÔNQUIO OU PULMÃO 

 

 

 

2.4 DENSITOMETRIA 

 

2.4.1 APRESENTAÇÃO 

 

Densitometria óssea é um exame que permite diagnosticar a presença ou não de osteoporose através da 

avaliação do conteúdo mineral dos ossos. Medição da densidade óssea em chapas fotográficas.  

 

2.4.2 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

 Fraturas por baixo trauma ou fragilidade óssea (i.e.: queda da própria altura ou menos) ou 

atraumática (especialmente Antebraço Distal, Vértebras, Costelas, Úmero Proximal e Fêmur 

Proximal); 
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    Mulheres e Homens com hipogonadismos (exemplos: Anorexia nervosa, amenorréia atlética, 

hiperprolactinemia, síndromes endócrinas e genéticas relacionadas); 

 Uso prolongado de corticóides (i.e acima de 3 meses, de Prednisona ou equivalente, inclusive 

em administração inalatória); 

 Evidências Radiológicas de Osteopenia; 

 Condições causadoras de Osteoporose ou Fragilidade Óssea: 

 Condições Reumatológicas (Artrite Reumatóide, Espondilite e outras); 

 Condições Endócrinas (Hiperparatireoidismo, Hipertireoidismo, Hipercortisolismo, 

Diabetes mellitus –esta última ainda controverso- ,etc); 

 Síndromes Genéticas (Osteogenesis Imperfecta, Síndrome de Turner etc); 

 Condições Ortopédicas (Distrofia Simpático Reflexa, Imobilização prolongada etc); 

 Síndromes Disabsortivas (doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, pós  

Cirurgia bariátrica, etc) 

 Condições Nefrológicas (Hipercalciúrias, Osteodistrofia, etc); 

 Outras (Transplantados, Mieloma, Hepatopatias crônicas entre outras). 

 Uso prolongado de medicamentos associados à perda de massa óssea (anticonvulsivantes, 

anticoagulantes, análogos do GnRH, lítio, imunosupressores, alguns antiretrovirais, doses 

supressivas de hormônios tireoidianos, etc); 

 História Materna de fratura de fêmur proximal (ou de Osteoporose); 

 Perda de estatura (>2,5 cm), hipercifose torácica; 

 Mulheres  ≥ 65 anos e homens com ≥  70 anos  e todos ≥ 50 anos com fatores de risco para 

osteoporose; 

 Menopausa Precoce (<40 anos); 

 Índice de Massa corporal baixo (<19); 

 Passado de estados prolongados de baixa ingesta de cálcio; 

 Tabagismo, alcoolismo, uso excessivo de cafeína; 

 Imobilização prolongada; 

 Crianças Anemia Falciforme. 

 

2.4.3 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

 

Só existe um único procedimento para autorização de densitometria óssea. Para autorizar deve-se 

verificar os seguintes parâmetros: 

 Idade do paciente, se já está na menopausa, pois nessa idade ocorre a maior incidência de 

osteoporose; porem há pacientes que fazem a menopausa precoce, devido ao uso de 

medicamentos e quimioterápico, ou pelo uso de corticóide por longo período; 
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   Os exames de Densitometria não devem ser repetidos em intervalos inferiores a 12 meses, 

salvo em casos de pacientes em tratamento com corticóides por mais de três meses ou outras 

condições que levem à perdas rápidas de densidade óssea ou, ainda como avaliação de 

referência para permitir monitoramento quando o exame inicial foi realizado em técnica 

inadequada para esta finalidade; Se possível, marcar sempre para o mesmo prestador pois 

exames realizados na mesma máquina são comparados de forma mais fidedigna; 

 Conferir CID, carimbo, assinatura e CRM do médico solicitante. 

 

 

2.4.4 TABELAS DE CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

02.04.06.002-8 
DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS 

LOMBARES). 

CID DESCRIÇÃO 

M81.0 OSTEOPOROSE 

M80.0 OSTEOPOROSE COM FRATURA 

N95.1 CLIMATÉRIO 

E29.1 HIPOFUNÇÃO TESTICULAR 

 

 

 

2.5 CINTILOGRAFIAS/MEDICINA NUCLEAR 

 

2.5.1 APRESENTAÇÃO 

 

Procedimento realizado através de substancias radioativas (radio isótopos), que são injetados em veia 

periférica para avaliar a parte funcional do órgão em estudo. Existem procedimentos específicos para 

cada órgão. 

 

2.5.2 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

 Dor torácica; 

 Suspeita de isquemia coronária; 

 ANGINA do peito instável para avaliar a gravidade da extensão da isquemia e identificar a 

artéria causadora do quadro clínico; 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0204060028/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0204060028/05/2010
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   IAM – avaliar a gravidade da extensão; 

 DAC – Doença arterial coronária, avaliar a coronária; 

 Insuficiência cardíaca – avaliar a função do ventrículo esquerdo; 

 Identificar as veias viáveis do músculo cardíaco e acompanhamento de paciente que fazem 

quimioterapia com doxorrubicina; 

 Após transplante cardíaco; 

 Doenças das válvulas do coração; 

 Disfunções tireoidianas; 

 Nódulo tireoidiano; 

 Aumento do tamanho glandular; 

 Avaliação de mamas; 

 Carcinoma de tireóide; 

 Hidronefrose; 

 Extensor de artéria renal; 

 Ver o ritmo da filtração glomerular; 

 Em casos de transplante renal (para avaliar o fluxo sanguíneo); 

 Avaliar a função dos túbulos glomerulares; 

 Pielonefrite crônica . 

 

2.5.3 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

 

Para autorização de exames por imagem a unidade solicitante e médica assistente obriga-se a anexar 

cópia de laudos ou descrever exames mais simples e história clínica do paciente, considerando a 

suspeita diagnóstica, a fim de habilitarem o pedido médico para autorização pela SMS: 

 Exame de Cintilografia Óssea – Anexar laudo Rx da região suspeita e Rx de tórax. 

 

I - CINTILOGRAFIA DO CORAÇÃO 

 

O exame vai avaliar a parte funcional do músculo cardíaco. É solicitado em casos de ANGINA do 

peito, IAM, doença de Chagas, insuficiência coronariana, dor torácica atípica, DAC (doença arterial 

coronária). 
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  O radio isótopo é injetado, sendo posteriormente captado pelas células do coração (miócitos), esse 

processo é chamado de perfuração do miocárdio. 

Os rádio isótopos no coração emitem uma radiação que é convertida em uma imagem luminosa 

(cintilação). As imagens são obtidas em duas etapas: repouso e estresse (situação em que há aumento 

do fluxo sanguíneo no coração). 

 No estresse é feito o teste de esforço na esteira e a outra forma é em repouso. Pacientes que não podem 

fazer prova de esforço, injeta-se dipiridamol um vasodilatador. Em pacientes asmáticos com bronquite 

crônica e enfisema, deverão usar dobutamina (substância que aumenta a força de contração do 

coração). 

A cintilografia avalia a captação do radio isótopo pelo órgão. Hipocaptação transitória: Só ocorre na 

forma de estresse, indica isquemia coronariana, geralmente devido a uma placa de gordura em uma ou 

mais artérias do coração). 

Quando a hipocaptação é persistente, ou seja, ocorre no repouso e estresse indica fibrose (destruição de 

uma parede do miocárdio, causada por infarto prévio). 

A cintilografia de perfusão permite distinguir as veias vivas ou viáveis (que merecem tratamento), das 

não viáveis ou mortas (tratamento desnecessário). Ou seja, pesquisa a viabilidade do miocárdio, avalia 

também a capacidade de contração do ventrículo. 

A cintilografia para quantificação do “shunt” extra cardíaco é utilizada em serviços de 

referencia para cirurgia cardíaca pediátrica como ferramenta de pesquisa. 

A cintilografia do coração com Gálio 67 consiste no exame para investigação da presença de 

processos inflamatórios do coração. Atualmente em desuso, e pode ser substituído por 

cintilografia utilizando anticorpos monoclonais (não contemplado na Tabela SUS) ou biópsia 

miocárdica (não contemplado na Tabela SUS). (Parecer Técnico da Auditoria constante da 

C.I. AUD. nº 504/2014 de 30/09/2014). 

Já a cintilografia sincronizada de câmara cardíaca em situação de repouso ou de esforço, em 

muitas situações, poderá ser substituída por ecocardiograma (Parecer Técnico da Auditoria 

constante da C.I. AUD. nº 504/2014 de 30/09/2014).  

 

 

II - CINTILOGRAFIA DA TIREÓIDE 

 

Indicado no diagnóstico das disfunções tireoidianas, nódulo tireoidiano, aumento do tamanho 

glandular, avaliação de mamas, carcinoma de tireóide. 

 Parâmetro para cálculo de dose de 131; 

 Diagnóstico diferencial entre tireóide sublingual e cisto tireoidiano; 
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   Avaliação clínica do hipotireoidismo congênito; 

 Avaliação de massa glandular com finalidade de cálculo para dose terapêutica de 

hipertireodismo. 

Para a realização da cintilografia usa-se iodo radioativo ou tecnécio. 

As cintilografias de tireóide realizadas com teste de supressão/estímulo podem ser substituídas em 

muitas situações pela ultrassom ou pela punção com biópsia com agulha fina (guiada por US). 

(Parecer Técnico da Auditoria constante da C.I. AUD. nº 504/2014 de 30/09/2014). 

 

 

III - CINTILOGRAFIA RENAL 

 

Com DMSA (cintilografia renal/renograma), usa-se o DMSA-99mtc, que emite radiação gama, 

permitindo visualizar morfologia e função tubular . 

Cintilografia renal com D.T.P.A(estudo renal dinâmico ) usa-se o acido dietileno triamino pentacético, 

serve para  avaliar a qualificação da função renal,filtração glomerular. 

Quando solicitado os dois procedimentos para o mesmo paciente marcar para o mesmo prestador 

porque um exame complementa o outro. 

 

IV – CINTILOGRAFIA MAMARIA 

 

Método não invasivo para identificar lesões malignas e não malignas, é usada também para detectar 

metástases ósseas. 

 

 

V – CINTILOGRAFIA DAS PARATIREÓIDES 

 

A paratireóide é responsável pela regulação do metabolismo do cálcio e do fósforo. O exame é 

solicitado para detectar alterações das glândulas paratireóide, localizar tecido hiperfuncionante 

(adenoma e hiperplasia). 

 

VI – CINTILOGRAFIA DO HIPERTIREOIDISMO 

 

Serve para detectar doenças graves – doença auto-imune, associada ao hipertireoidismo e exoftalmia. 

Doença de plummer-hipertiroidismo, associada a bócio. 

 

VII – CINTILOGRAFIA DO PULMÃO 
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  Existem 02 tipos de cintilografia pulmonar: de perfusão e de ventilação. Na cintilografia de ventilação, 

avalia-se a entrada e saída de ar dos pulmões. Já a cintilografia de perfusão avalia o fluxo sanguíneo 

nos pulmões. Geralmente esses exames são realizados em conjunto e sua principal indicação é o 

diagnóstico  

de embolia pulmonar. Serve também para a pesquisa de tuberculose pulmonar, além de avaliação do 

estado funcional do órgão. 

Algumas cintilografias pulmonares podem ser substituídas por exames mais modernos, tais como: 

 Cintilografia com Gálio 67 pode ser substituída por tomografia computadorizada de alta 

resolução do tórax ou PET/CT (Tomografia por emissão de pósitrons associada a tomografia 

computadorizada) (não contemplado na Tabela SUS); 

 Cintilografia para pesquisa de aspiração que poderá ser substituída pelo deglutograma (não 

contemplado na Tabela SUS); 

 Cintilografia por inalação que poderá ser substituída pela TC com contraste. (Parecer 

Técnico da Auditoria constante da C.I. AUD. nº 504/2014 de 30/09/2014). 

 

VIII – CINTILOGRAFIA DO CORPO INTEIRO COM GÁLIO 67 

 

Para pesquisa de neoplasia realizada também após a administração em pacientes submetidos a 

tireoidectomia total para avaliação de câncer da tireóide. 

 

 

IX – CINTILOGRAFIA DO SEGMENTO ÓSSEO COM GÁLIO 67 Novo 

 

Possibilita, de modo simples e não invasivo, o diagnostico de infecções ósseas, mesmo em locais com 

fraturas, cirurgias e ou colocação de próteses locais, o que outros métodos diagnósticos apresentam 

extrema dificuldade de avaliar. 

Outros segmentos corporais podem ser avaliados por meio da cintilografia, tais como: determinação de 

fluxo sanguíneo regional, fígado e baço, testículo e bolsa escrotal, trânsito gástrico e esofágico, 

perfusão cerebral, hemorragias digestivas ativas e não ativas. Entretanto, por meio do Parecer 

Técnico da Auditoria constante da C.I. AUD. Nº 504/2014 de 30/09/2014, estes poderão ser 

substituídos conforme descreve-se a seguir: 

 Determinação de fluxo sanguíneo regional – Ultrassom com Doppler ou Ressonância 

Magnética; 

 Fígado e baço – Ultrassom com Doppler, Tomografia Computadorizada com contraste ou 

Ressonância Magnética; 

 Testículo e bolsa escrotal – Ultrassom com Doppler; 
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   Trânsito gástrico e esofágico – Raios-X de esôfago, estômago e duodeno, pHmetria de 24hs 

(não contemplado na Tabela SUS) e manometria esofagiana (não contemplado na 

Tabela SUS); 

 Perfusão cerebral com Tálio – PET/CT (não contemplado na Tabela SUS); 

 Hemorragias digestivas ativas e não ativas – Estudos endoscópicos, inclusive utilizando 

cápsulas (não contemplado na Tabela SUS). 

 

 

X – LINFOCINTILOGRAFIA DE MAMA 

 

Avaliar nódulos e sistema linfático. A linfocintilografia é feita através da administração de uma 

substância chamada COLÓIDE, que vai ser absorvido pelos vasos linfáticos e drenado para os 

linfonodos. Este exame pode ser feito para a pesquisa de linfonodo sentinela ou para a visualização do 

sistema linfático na investigação de linfedema. O linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo de uma 

cadeia linfonodal a receber a linfa de uma determinada região do corpo. A pesquisa de linfonodo 

sentinela é comumente feita em pacientes com câncer de mama e melanoma, entre outros. 

 

2.5.4 TABELAS DE CODIGOS E PROCEDIMENTOS 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

02.08.01.001-7 CINTILOGRAFIA DE CORACAO C/ GALIO 67 

02.08.01.003-3 
CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM 

SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES) 

02.08.01.004-1 
CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ LOCALIZACAO DE NECROSE 

(MINIMO 3 PROJECOES ) 

02.08.01.005-0 
CINTILOGRAFIA P/ AVALIACAO DE FLUXO SANGUINEO DE 

EXTREMIDADES 

02.08.01.006-8 CINTILOGRAFIA P/ QUANTIFICACAO DE SHUNT EXTRACARDIACO 

02.08.01.007-6 
CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM 

SITUACAO DE ESFORCO 

02.08.01.008-4 
CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM 

SITUACAO DE REPOUSO (VENTRICULOGRAFIA) 

02.08.01.009-2 DETERMINACAO DE FLUXO SANGUINEO REGIONAL 

02.08.02.001-2 CINTILOGRAFIA DE FIGADO E BACO (MINIMO 5 IMAGENS) 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208010017/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208010033/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208010033/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208010041/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208010041/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208010050/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208010050/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208010068/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208010076/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208010076/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208010084/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208010084/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208010092/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208020012/05/2010
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  02.08.02.002-0 CINTILOGRAFIA DE FIGADO E VIAS BILIARES 

02.08.02.003-9 CINTILOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES C/ OU S/ ESTIMULO 

02.08.02.004-7 CINTILOGRAFIA DE PANCREAS 

02.08.02.005-5 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO ESOFAGICO (LIQUIDO) 

02.08.02.006-3 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO ESOFAGICO (SEMI-SOLIDO) 

02.08.02.007-1 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO GASTRICO 

02.08.02.008-0 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE DIVERTICULOSE DE MECKEL 

02.08.02.009-8 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ATIVA 

02.08.02.010-1 
CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA NAO 

ATIVA 

02.08.02.011-0 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE REFLUXO GASTRO-ESOFAGICO 

02.08.02.012-8 IMUNO-CINTILOGRAFIA (ANTICORPO MONOCLONAL) 

02.08.03.001-8 CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDES 

02.08.03.002-6 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ OU S/ CAPTACAO 

02.08.03.003-4 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ TESTE DE SUPRESSAO / ESTIMULO 

02.08.03.004-2 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DO CORPO INTEIRO 

02.08.04.002-1 CINTILOGRAFIA DE RIM C/ GALIO 67 

02.08.04.003-0 CINTILOGRAFIA DE TESTICULO E BOLSA ESCROTAL 

02.08.04.005-6 
CINTILOGRAFIA RENAL/RENOGRAMA (QUALITATIVA E/OU 

QUANTITATIVA) 

02.08.04.006-4 CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA 

02.08.04.007-2 CISTOCINTILOGRAFIA INDIRETA 

02.08.05.001-9 CINTILOGRAFIA DE ARTICULACOES E/OU EXTREMIDADES E/OU OSSO 

02.08.05.002-7 CINTILOGRAFIA DE ESQUELETO (CORPO INTEIRO) 

02.08.05.003-5 
CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO SANGUINEO (CORPO 

INTEIRO) 

02.08.05.004-3 CINTILOGRAFIA DE SEGMENTO OSSEO C/ GALIO 67 

02.08.06.001-4 CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO CEREBRAL C/ TALIO (SPCTO) 

02.08.06.002-2 
CISTERNOCINTILOGRAFIA (INCLUINDO PESQUISA E/OU AVALIACAO 

DO TRANSITO LIQUORICO) 

02.08.07.001-0 CINTILOGRAFIA DE PULMAO C/ GALIO 67 

02.08.07.002-8 CINTILOGRAFIA DE PULMAO P/ PESQUISA DE ASPIRACAO 

02.08.07.003-6 CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR INALACAO (MINIMO 2 PROJECOES) 

02.08.07.004-4 CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR PERFUSAO (MINIMO 4 PROJECOES) 

02.08.08.001-5 
CINTILOGRAFIA DE SISTEMA RETICULO-ENDOTELIAL (MEDULA 

OSSEA) 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208020020/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208020039/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208020047/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208020055/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208020063/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208020071/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208020080/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208020098/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208020101/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208020101/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208020110/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208020128/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208030018/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208030026/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208030034/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208030042/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208040021/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208040030/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208040056/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208040056/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208040064/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208040072/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208050019/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208050027/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208050035/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208050035/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208050043/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208060014/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208060022/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208060022/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208070010/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208070028/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208070036/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208070044/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208080015/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208080015/05/2010
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  02.08.08.004-0 LINFOCINTILOGRAFIA 

02.08.09.001-0 
CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO C/ GALIO 67 P/ PESQUISA DE 

NEOPLASIAS 

02.08.09.002-9 CINTILOGRAFIA DE GLANDULA LACRIMAL (DACRIOCINTILOGRAFIA) 

02.08.09.003-7 CINTILOGRAFIA DE MAMA (BILATERAL) 

05.01.06.002-2 
CINTILOGRAFIA RADIOISOTOPICA CEREBRAL P/ DIAGNOSTICO DE 

MORTE ENCEFALICA 

 

 

 

2.6 RESSONÂNCIA NUCLEAR  MAGNÉTICA 

 

2.6.1 APRESENTAÇÃO 

 

É um método de diagnóstico por imagem que não utiliza radiação e permite retratar imagem de alta 

resolução de tecidos ou órgãos. O equipamento que realiza o exame trabalha com um campo 

magnético. O efeito da RNM fundamenta-se basicamente na absorção de energia eletromagnética na 

faixa da onda de radio VHF. O aparelho percorre cada ponto do corpo e converte em um mapa de 2ª ou 

3ª dimensão, que são lançados no computador, formando assim imagens de grande resolução.  

 

2.6.2 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

A utilização de métodos por imagem do SUS no município de Salvador seguirá uma escala lógica na 

utilização de métodos por imagem. A unidade solicitante e o médico assistente obrigam-se a descrever 

detalhadamente o quadro clinico e descrever ou anexar cópia de laudos de exames mais simples como 

RX, Ultra-sonografia, Mielografia, Eletroneuromiografia, Tomografia. 

Para autorização de mais de um exame anual por paciente, haverá necessidade do médico solicitante, 

emitir justificativa em anexo ao laudo de autorização de APAC.  

 

 

2.6.3 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

 

A autorização da RNM fica vinculada a estes exames, exceto nos casos prioritários nos quais a 

descrição do quadro clinico justifique a solicitação como primeira opção de investigação diagnostica . 

Para autorização de exames por imagem a Unidade Solicitante e médica assistente obrigam-se a anexar 

cópia de laudos de exames mais simples na seguinte ordem, a fim de habilitarem o pedido médico para 

autorização pela SMS: 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208080040/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208090010/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208090010/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208090029/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0208090037/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0501060022/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0501060022/05/2010
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   RNM – Anexar ou descrever claramente no laudo de solicitação de APAC a justificativa da solicitação 

e/ou conclusão dos laudos de raio-X simples, eletroneuromiografia, mielografia, cintilografia, ultra-

sonografia, tomografia computadorizada e outros. 

Serão consideradas prioridades pacientes sob suspeitas diagnósticas de neoplasias, tumores benignos 

de crescimento rápido, lesões vasculares, infecções, infecções específicas (Tuberculose óssea, fungos e 

etc. adulto ou criança)  traumas agudos, hérnia de coluna torácica, síndrome da cauda eqüina aguda, 

fraturas recentes com síndrome compressiva, Redução da força muscular <3, redução da sensibilidade 

no nível da lesão, descontrole de esfíncteres, exames de controle pós-cirúrgicos, metástases ósseas, 

mieloma múltiplo, abscessos e meningite, afecções no interior da duramater. 

 

Observações importantes 

 

 Crianças e idosos devem ter suporte de anestesista em caso de uso de contraste EV; 

 Pacientes com Insuficiência renal e hepática não devem usar contraste EV, exceto com 

autorização do nefrologista, médico assistente e/ou anestenista; 

 Agendar sempre para unidade hospitalar: alérgicos/atópicos que forem utilizar contraste e 

crianças até 15 anos; 

 Exames que necessitam sedação: 

 Portadores de Doenças Mentais, claustrofobia, algumas doenças neurológicas como 

Síndrome de Parkinson; 

 Crianças até 12 anos, exceto quando há descrição da possibilidade de realização sem 

sedação. Após essa faixa etária é relativo. Levar relatório médico com o relato da 

doença. 

A seguir quadro com a classificação dos equipamentos por intensidade (teslas): 

MAPEAMENTO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM SALVADOR 

CNES PRESTADOR CLASSIFICAÇÃO 

INTENSIDADE 

/TESLA 

5134 CLINICA MODESTO JACOBINO CLÍNICA 0,3 

3464156 CLINICA MASTER VIDA CLÍNICA 0,35 

3918068 CLINICA SER CLÍNICA 0,5 

3786 HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ HOSPITAL 1,5 

4057  HOSPITAL ESPANHOL HOSPITAL 1,5 

4251  HOSPITAL PORTUGUES  HOSPITAL 1,5 

4251  HOSPITAL PORTUGUES  HOSPITAL 3 

3832 HOSPITAL SANTA ISABEL  HOSPITAL 1,5 
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  3808 HOSPITAL SÃO RAFAEL HOSPITAL 1,5 

Os equipamentos em unidades hospitalares têm intensidade a partir 1,5 teslas. 

 

Em relação às lesões microvasculares cerebrais os pacientes devem realizar a RNM em equipamentos 

com intensidade igual ou superior a 1,5 Teslas, ou seja, em unidades hospitalares. Destaque se faz para 

os portadores de Doença Falciforme com maior incidência de lesões microvasculares cerebrais. 

 

 

 

2.6.4 TABELAS DE CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

02.07.01.001-3  ANGIO RESSONÂNCIA CEREBRAL 

02.07.01.002-1 
 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR 

(BILATERAL) 

02.07.01.003-0  RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL 

02.07.01.004-8  RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRA 

02.07.01.005-6  RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORÁCICA 

02.07.01.006-4  RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO 

02.07.01.007-2  RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SELA TÚRCICA 

02.07.02.001-9  RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CORAÇÃO / AORTA C/ CINE 

02.07.02.002-7  RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) 

02.07.02.003-5  RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TÓRAX 

 

  

2.7   CPRE  Novo 

 

2.7.1 APRESENTAÇÃO 

 

Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) é uma técnica que utiliza 

simultaneamente a Endoscopia Digestiva e a imagem fluoroscópica para diagnosticar e tratar 

doenças associadas ao sistema biliopancreático. Esta técnica permite, na mesma sessão, 

detectar e tratar anomalias da árvore biliar e/ou do canal pancreático principal. As doenças que 

causam lesão nos dutos pancreáticos e biliares podem ser decorrentes de cálculos e tumores 

(colangiocarcinoma) biliares, tumores e cistos pancreáticos, pancreatite crônica, doença 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0207010013/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0207010021/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0207010021/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0207010030/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0207010048/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0207010056/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0207010064/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0207010072/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0207020019/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0207020027/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0207020035/05/2010
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  crônica parenquimatosa do fígado e estenoses (estreitamentos) inflamatórias ou pós-cirúrgicas 

das vias biliares. 

Proposta inicialmente como técnica de diagnóstico, a CPRE evoluiu para uma técnica 

preferencialmente terapêutica, assim habitualmente, todos os doentes propostos para uma 

CPRE já foram submetidos a outros exames de imagem, nomeadamente ecografia abdominal, 

tomografia computorizada ou colangio-ressonância, que ajudam a definir a patologia em causa 

e a sua localização, facilitando a interpretação dos dados da CPRE. 

Durante o exame, as imagens radiológicas são interpretadas pelo médico endoscopista, que a 

depender do diagnóstico realizado, poderá realizar complementação terapêutica (tratamento), 

incluindo papilotomia (secção longitudinal da papila com bisturi elétrico ou papilótomo); 

retirada de cálculos por balão extrator ou cesta tipo basket; drenagem de estenoses 

(estreitamentos) inflamatórias ou tumorais por dilatação com sonda ou por colocação de 

prótese endoscópica.  O exame é realizado sob regime de internação hospitalar por 24 horas. 

 

2.7.2 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

 Obstrução biliar secundária a coledocolitíase 

 Estenoses benignas e malignas do ducto biliar  

 Fístulas biliares 

 Colangite esclerosante 

 Cistos de via biliar 

 Casos selecionados de disfunção do Esfíncter de Oddi 

 Pancreatites agudas recorrentes de causa desconhecida 

 Pancreatite crônica com estenoses sintomáticas 

 Litíase sintomática do canal pancreático 

 Tratamento de pseudo cistos pancreáticos sintomáticos 

 Diagnóstico de neoplasias malignas do pâncreas, através da realização citologia e biopsias 

 

 

2.7.3 CRITÉRIOS DE CONTRA-INDICAÇÃO 

 

 Distúrbios graves da coagulação (INR>1,5; Plaquetas<50.000)  

 Doença cardiopulmonar ou neurológica instável (Enfarte agudo do miocárdio, arritmias, 

insuficiência cardíaca descompensada, acidente vascular cerebral) 

 Perfuração intestinal 
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   Anomalias estruturais do esôfago, estômago ou Intestino Delgado, nomeadamente após 

cirurgia, podem constituir contra-indicações relativas (por exemplo, Estenose esofágica, 

volvo gástrico, gastrectomia parcial com reconstrução em Billroth II) 

 Pancreatite aguda – é habitualmente considerada uma contra-indicação relativa. No entanto, 

nos casos de Etiologia litiásica, a CPRE com esfincterotomia e extração de cálculos pode 

melhorar o curso clínico.    

 

 

2.7.4 CRITERIO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Para autorização do procedimento, o laudo de solicitação deve conter a história clínica detalhada 

com antecedentes pessoais e familiares relacionados à patologia, como pancreatites, obstruções 

biliares e/ou cirurgias do trato gastroinetestinal prévias. Deverão ser anexados os seguintes 

exames: hemograma completo, tempo de protrombina (TP), uréia, creatinina,TGO, TGP, 

bilirrubinas, fosfatase alcalina e exames de imagem USG de Abdome, a Colangio-ressonância 

Magnética ou a TC de Abdome. 

 

2.7.5 TABELA DE CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

2.8 BIÓPSIA GUIADA POR IMAGEM 

 

2.8.1 APRESENTAÇÃO 

 

Ato médico que permite obter, por processo de imagem (USG, Tomografia, etc.) uma amostra de 

tecido vivo a fim de se efetuar o estudo histológico, bioquímico, microbiológico ou imunológico que 

nos permite obter um diagnóstico. 

 

2.8.2 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO  

Para autorização do exame de Biópsia guiada por imagem, o médico assistente/unidade solicitante, 

deverá: 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

02.09.01.001-0 
COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (VIA 

ENDOSCOPICA) 
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   Detalhar dados do exame clínico, a fim de evitar dúvidas na autorização (ex: descrever massas 

palpáveis); 

 Anexar ou descrever claramente no laudo de solicitação de APAC a conclusão dos laudos de 

exames previamente realizados (exemplo: cintilografia, mamografia, ultrassonografia, 

tomografia computadorizada e RNM). Esses exames deverão ser apresentados no momento da 

realização do procedimento;  

  Obrigatoriamente no caso de Biópsia de Próstata, no momento da realização do procedimento, 

devem ser anexados e apresentados hemograma, tempo de protombina, glicemia e dosagem de 

PSA. 

                          

2.8.3  PRÓSTATA 

 

a) CRITÉRIOS PARA INDICAÇÃO  

 

As indicações são: presença de nódulos prostáticos detectados no toque retal; níveis elevados de PSA 

(geralmente acima de 4,0 ng/mL) e , mais recentemente , indica-se também em pacientes mais jovens 

(com idade abaixo dos 55 anos) e que tenham PSA acima de 2,5 ng/mL , e naqueles em que a 

densidade > 0,15 e a velocidade anual > 0,75 ng/mL. 

Embora a maioria dos tumores seja detectada na 1º biópsia, 70 a 80% dos pacientes deixam dúvidas 

quando esta resulta negativa. Entre 15 e 30% dos Cap (câncer de próstata) são diagnosticados na re-

biópsia, quando seguidos os fatores preditivos para positividade relacionada abaixo. 

 

 PSA em elevação e com velocidade > 0,75 ng/ml/ano; 

 Neoplasia intra-epitelial prostática (NIP) de alto grau na 1º biópsia; 

 Proliferação atípica de pequenos ácinos (ASAP) na primeira biópsia. 

 

 

b) RECOMENDAÇÕES 

BIÓPSIA 

 Toque retal próstata alterado; 

 PSA > 4 ng/mL; 

 PSA >2,5 ng/mL em pacientes jovens (até 55 anos); 

 Densidade de PSA > 0,15 ng/mL; 

 Velocidade de PSA > 0,75 ng/mL/ano. 
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Técnica: Profilaxia antibacteriana, punções dirigidas pela ultra-sonografia (acima de 10 fragmentos 

envolvendo as faces látero-laterais). 

RE-BIÓPSIA (consiste no ato de repetir a biópsia, o que é feito, quando esta tem resultado negativo e 

deixa dúvidas diante do exame clínico do paciente, acontece em 70 a 80% dos resultados negativos). 

 PSA persistentemente elevado ou em elevação e com velocidade > 0,75 ng/mL/ano; 

 Neoplasia intra-epitelial prostática de alto grau; 

 Proliferação atípica de pequenos ácinos; 

 Parar na terceira re-biópsia (quarta biópsia consecutiva), salvo situações especiais. 

Exames que devem ser enviados com laudo de APAC para biópsia de próstata: hemograma, 

glicemia, PSA, sumário de urina, tempo de protrombina. 

   

2.8.4 MASSA CERVICAL  

 

a) CRITÉRIOS PARA INDICAÇÃO  

PAAF é indicada para avaliação de massa palpável ou visualizada por imagem. As indicações de 

PAAF em lesões cervicais já foram mais restritas, mas hoje, grande parte dos autores defende sua 

prática em todo e qualquer paciente portador de uma tumoração cervical dita "indefinida", ou seja, em 

que não se pode ter confiança absoluta no diagnóstico clínic. Linfonodos clinicamente insignificantes, 

assimetrias e anormalidades menores não são indicações para PAAF. 

Com relação aos nódulos tireoidianos, a PAAF é o melhor método disponível para distinguir lesões 

benignas e malignas. Nódulo tireoidiano < 1 cm pode corresponder a um microcarcinoma, no entanto, 

a baixa taxa de progressão mesmo quando não tratados e o fato de não haver comprometimento da 

probabilidade de cura se o tratamento é adiado para quando esses tumores exibem crescimento fazem 

com que a preocupação quanto a detecção dos microcarcinomas seja menor. Assim, a investigação 

deve ser voltada principalmente para o diagnóstico dos carcinomas > 1 cm. Portanto, excluído nódulo 

hipercaptante (hipertireoidismo + cintilografia mostrando captação do nódulo) ou puramente cístico, a 

indicação da PAAF deve considerar a história clínica, o tamanho do nódulo e os achados 

ultrassonográficos, conforme tabelas seguintes:  

TABELA 01.  DADOS DA HISTÓRIA E EXAME FÍSICO QUE SUGEREM MAIOR 

RISCO DE MALIGNIDADE DO NÓDULO TIREOIDIANO 

Sexo masculino; idade < 20 anos ou > 70 anos; história de exposição à radiação ionizante ou radioterapia cervical na 

infância ou adolescência; diagnóstico prévio de câncer de tireóide tratado com tireoidectomia parcial. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linfonodos
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  História familiar (parente de primeiro grau) de câncer de tireóide ;especialmente se ≥ 2 membros afetados, no caso de 

carcinoma diferenciado. 

Síndromes hereditárias como Neoplasia Endócrina Múltipla Tipo 2 (NEM 2), síndrome de Cowden, síndrome de 

Pendren, síndrome de Werner, Complexo de Carney, polipose adenomatosa familiar. 

Nódulo com rápido crescimento ou volumoso com sintomas compressivos. 

Nódulo endurecido, aderido a planos profundos, pouco móvel; associado a paralisia ipsilateral de corda vocal; ou 

linfonodomegalia cervical. Achados suspeitos à USG: hipoecogenicidade, microcalcificações, margens irregulares, 

vascularização predominante ou exclusivamente central, diâmetro antero-posterior maior que o transverso, linfonodos 

cervicais suspeitos de malignidade. 

Nódulo incidentalmente detectado no FDG-PET (como captação focal) em pacientes oncológicos. 

 

 

TABELA 02. INDICAÇÕES DE PAAF EM PACIENTES COM NÓDULO TIREOIDIANO (EXCETO 

HIPERCAPTANTE OU PURAMENTE CÍSTICO) 

TAMANHO DO NÓDULO INDICAÇÃO DE PAAF 

< 5 mm Não indicada 

≥ 5 mm 

Pacientes com alto risco clínico de malignidade ou 

nódulo suspeito na US 

≥ 15 mm Nódulo sólido iso- ou hiperecoico 

≥ 20 mm Nódulo complexo ou espongiforme 

Nódulo com aparente invasão extratireoidiana Todos 

Linfonodo suspeito na US PAAF do linfonodo 

Para nódulo < 10 mm, sem invasão aparente ou linfonodos suspeitos, o acompanhamento com US, adiando a 

PAAF para quando este limite (10 mm) for ultrapassado, é uma conduta aceitável. 

Mesmo sem achados suspeitos na US. 

Estas recomendações são, respectivamente, das seguintes instituições: 1- American Association of Clinical Endocrinologists, 2 - American 

Thyroid Association, 3 - Society of Radiologists in Ultrasound, 3- Consenso em Tireoide / Nódulo tireoidiano e câncer diferenciado de 

tireoide: atualização do Consenso Brasileiro - 25/04/2013. 

 

b) RECOMENDAÇÕES 

1. PAAF deve ser realizada em todo nódulo > 1cm ou < 1 cm com características suspeitas de 

malignidade ao USG ou história clínica de alto risco. Notar que os nódulos iso ou hiperecoicos, sem 

outros achados suspeitos de malignidade só precisam ser puncionados se > 1,5 cm e os nódulos 

complexos ou espongiformes > 2,0 cm (vide tabela acima) 

2. Em caso de PAAF prévia com resultados inconclusivos (Bethesda I e III) o procedimento deve ser 

repetido após 3 a 6 meses do primeiro exame. 
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  3. Todo nódulo já puncionado com resultado benigno (Bethesda II) deve ser repuncionado se exibir 

crescimento > 50% do volume inicial ou se houver características de malignidade ao USG mesmo 

sem crescimento do mesmo.  

4. Nos bócios multinodulares, a amostragem citológica deve ser focalizada em lesões com 

características ultrassonográficas suspeitas e não no nódulo maior.  

2.8.5  PARATIREÓIDE 

A biópsia de paratireóide é normalmente realizada como parte de um procedimento cirúrgico, a fim de 

examinar ou remover as glândulas paratireóides, em geral devido à hipercalcemia (aumento de cálcio 

no sangue) decorrente de hiperparatireoidismo (aumento da produção de PTH). Isso pode ser uma 

condição primária (hiperplasia de paratireóide) ou secundária a um tumor (adenoma ou 

adenocarcinoma) da glândula paratireóide. 

2.8.6 MAMA 

As alterações fibrocísticas benignas são percebidas, com freqüência, nas duas mamas. Os nódulos 

benignos são normalmente rodeados de extremidades lisas, flexíveis ou levemente móveis (flutuantes) 

e não enraizadas. A secreção do mamilo ocorre somente depois da manipulação do mesmo, tem uma 

aparência leitosa e pode ser emitida dos dois mamilos. 

No caso de um nódulo da mama potencialmente maligno (câncer), o médico confirma as alterações da 

mama percebidas pela paciente. Pode haver secreção espontânea do mamilo em um lado a partir de um 

único ducto. Pode ser percebida dilatação/sensibilidade do linfonodo axilar. 

Uma mamografia pode delinear a massa da mama. Uma aspiração com agulha não retira fluido 

consistente com um cisto e a massa persiste após a aspiração. Um ultra-som pode ser realizado e 

indicar uma massa sólida. 

 A biópsia confirma ou retira qualquer possibilidade de suspeita de câncer nos nódulos sólidos:  

 Biópsia com agulha: remoção de células para avaliação diretamente da massa (pode ser feita 

juntamente com o procedimento de aspiração com agulha); 

  Biópsia incisional: remoção cirúrgica de uma parte da massa para avaliação;  

 Biópsia excisional: remoção cirúrgica de toda a massa para avaliação.  

 

 

http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/003486.htm
http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/001215.htm
http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/003690.htm
http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/001189.htm
http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/001189.htm
http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/001310.htm
http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/002236.htm
http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/003155.htm
http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/003380.htm
http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/002216.htm
http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/003336.htm
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2.8.7 TABELAS DE CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

02.01.01.054-2 

BIÓPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA./ULTRASSONOGRAFIA/RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA/RAIO X 

 

 

2.9 CATETERISMO / HEMODINÂMICA 

 

2.9.1 APRESENTAÇÃO 

 

Através de uma artéria é introduzido um cateter (sonda) que é dirigido até a aorta e nas coronárias para 

obtermos a coronariografia, ou então cinecoronariografia. Se o cateter ultrapassar a válvula aórtica 

atingindo o ventrículo esquerdo, injeta-se um contraste para obtermos a angiografia do ventrículo 

esquerdo. A injeção do contraste radiopaco vai gerar as imagens que podem ser fotografadas, filmadas 

ou gravadas em computador. 

 Quando o contraste é injetado nas coronárias, obtemos imagens que quando filmadas originam a 

cinecoronariografia, termo muitas vezes usado como sinônimo de cateterismo cardíaco, as imagens 

assim obtidas permitem ver as artérias coronárias e ver se estão abertas ou obstruídas, parcial ou 

totalmente. 

 A coronariografia é o exame mais definitivo para o diagnóstico das doenças desses vasos. 

 

 

2.9.2 CRITÉRIOS DE SOLICITAÇÃO 

 

Para autorização da Cineangiocoronariografia (CAT), faz-se necessário e obrigatório anexar ou 

descrever resultado dos seguintes exames: Hemograma, Coagulograma, Uréia, Creatinina e 

Eletrocardiograma (ECG). NÃO sendo necessário incluir outros resultados de exames, à exemplo de 

Ecocardiograma (ECO), Teste ergométrico ou enzimas cardíacas. 
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2.9.3 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

A coronariografia está indicada em: 

 

 Pacientes em estudo para realização de cirurgia de revascularização ou procedimentos de 

dilatação das coronárias, naqueles pacientes que não responderam bem à terapêutica 

conservadora com medicamentos; 

 Pacientes em que se considera a possibilidade de intervenções, como no item anterior, por 

apresentarem angina instável, angina pós-infarto ou naqueles em que os testes não invasivos 

mostram grande probabilidade de doença de alto risco; 

 Também se faz esse exame em pacientes que têm estenose da válvula aórtica e que apresentam 

manifestações sugestivas de doença isquêmica. Nesses casos é importante poder saber se as 

manifestações isquêmicas são causadas pelo baixo debito decorrente da estenose ou se os 

sintomas são provocados pela doença das coronárias. Um outro motivo para se realizar a 

coronariografia é naqueles pacientes que deverão ser submetidos a uma cirurgia cardíaca por 

outra razão. Se for detectada uma doença isquêmica, se poderá num mesmo procedimento 

corrigir as duas enfermidades; 

 Pacientes que foram submetidos à cirurgia de revascularização nos quais os sintomas 

isquêmicos retornaram. Usa-se para saber se o BYPASS ou outros casos estão obstruídos; 

 Pacientes com insuficiência cardíaca nos quais se suspeita de uma doença cardíaca corrigível 

pela cirurgia, como aneurisma ventricular, insuficiência mitral ou disfunção isquêmica 

reversível; 

 Pacientes com arritmias graves que possam ter sido provocadas por doença coronariana 

corrigível; 

 Pacientes com dores no peito de causa desconhecida ou com miocardiopatias de etiologia 

desconhecida. 

 

2.9.4 TABELAS DE CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

02.11.02.001-0 CATETERISMO CARDIACO 

02.11.02.002-8 CATETERISMO CARDIACO EM PEDIATRIA 

 

 

 

 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0211020010/05/2010
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0211020028/05/2010
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 2.10 COLONOSCOPIA Novo 

 

 2.10.1 APRESENTAÇÃO 

 

Método diagnóstico mais indicado para investigação das doenças do cólon, reto e íleo 

terminal, pela precisão, acurácia, facilidade de biópsias e outros procedimentos terapêuticos. É 

considerado exame de eleição para o seguimento e prevenção de doenças neoplásicas. Sua 

realização se dá através de um aparelho, o colonoscópio - um tubo longo, fino e flexível que é 

introduzido através do reto. As imagens são captadas pelo aparelho em um monitor de vídeo, 

permitindo documentar fotograficamente as lesões e marcar preventivamente áreas suspeitas 

para revisão posterior.  

Durante o procedimento endoscópico, o cólon precisa estar completamente limpo, isto é, 

isento de fezes e resíduos alimentares. Esse preparo intestinal deve ser ao mesmo tempo 

simples, eficaz e adaptado às condições dos pacientes. 

 

 

2.10.2 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

 Confirmação de alteração de resultados de exames não invasivos, tais como: RX, TC e 

US; 

 Portadores da Doença Intestinal Inflamatória (Retocolite Ulcerativa ou Doença de 

Crohn); 

 Alteração do hábito intestinal (diarréia e/ou constipação); 

 Diarréia crônica; 

 Emagrecimento; 

 Anemia ferropriva; 

 Pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva; 

 Evacuação incompleta; 

 Hemorragia digestiva baixa; 

 Sangramento retal não orificial; 

 Muco nas fezes; 

 Acompanhamento de pólipos intestinais (investigação e tratamento); 

 Investigação de dor abdominal crônica e sem causa aparente; 
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 Corpo estranho; 

 Angiodisplasia; 

 Tumores benignos e malignos de cólon (diagnóstico e controle pós-operatório); 

 Aumento do CEA; 

 História pessoal ou familiar de adenoma colo-retal ou câncer colo-retal, endométrio, 

ovário, mama, ureter, pelve renal, pâncreas, intestino delgado e hepatobiliar; 

 Portadores de síndrome de Lynch; 

 Descompressão colônica na síndrome de Ogilvie devido a não resposta a tratamento 

clínico. 

 Idade maior que 50 anos. 

 

A prioridade deve ser para os casos de hemorragia digestiva baixa, suspeita de neoplasia e 

doença inflamatória intestinal. 

 

 

2.10.3 CRITÉRIOS DE CONTRA-INDICAÇÕES 

 

Existem contra-indicações absolutas quando um paciente apresentar qualquer suspeita clínica 

ou radiológica de abdome agudo perfurativo, de diverticulite aguda ou megacólon tóxico. A 

polipectomia está também contra-indicada quando o preparo do cólon estiver inadequado, com 

coagulopatia, e/ou com uso de antiagregante plaquetário. As contra-indicações relativas são: 

neutropenia importante, infarto recente do miocárdio, embolia pulmonar recente, grande 

aneurisma de aorta ou de ilíaca, grande esplenomegalia e gravidez após o 2º semestre. 

 

 

2.10.4 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

 

Para autorização do procedimento, o laudo de solicitação deve conter a história clínica 

detalhada com antecedentes pessoais e familiares relacionados à patologia; exames anteriores 

como pesquisa de sangue oculto nas fezes, ultrassonografia de abdômen, retosigmoidoscopia 

ou exame radiológico, se houver.  Deverão ser anexados os seguintes exames: hemograma 

completo, tempo de protrombina (TP), uréia, creatinina, Rx tórax e eletrocardiograma (ECG). 
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  2.10.5 TABELAS DE CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

02.09.01.002-9 COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA) 

CID DESCRIÇÃO 

F510 INSÔNIA NÃO-ORGÂNICA 

F511 HIPERSÔNIA NÃO-ORGÂNICA 

F512 TRANSTORNO DO CICLO VIGÍLIA-SONO DEVIDO A FATORES NÃO-ORGÂNICOS 

F513 SONAMBULISM..O 

G470 DISTÚRBIOS DO INÍCIO E DA MANUTENÇÃO DO SONO [INSÔNIAS] 

G471 DISTÚRBIOS DO SONO POR SONOLÊNCIA EXCESSIVA [HIPERSONIA] 

G472 DISTÚRBIOS DO CICLO VIGÍLIA-SONO 

G473 APNÉIA DE SONO 

G474 NARCOLEPSIA E CATAPLEXIA 

G478 OUTROS DISTÚRBIOS DO SONO 

G479 DISTÚRBIO DO SONO, NÃO ESPECIFICADO 

 

 

 

 

2.11  POLISSONOGRAFIA 

 

 

2.11.1 APRESENTAÇÃO 

Consiste no registro simultâneo de algumas variáveis fisiológicas durante o sono, como 

eletroencefalograma (EEG), eletrooculograma (EOG), eletromiograma (EMG) mentoniano 

e/ou submentoniano, eletrocardiograma (ECG), fluxo aéreo (nasal e oral), esforço respiratório 

(torácico e abdominal), outros movimentos corporais (ex:EMG tibial), gases sanguíneos 

(saturação de oxigênio, concentração de dióxido de carbono), entre outras. O exame pode ser 

realizado também com CPAP (máscara que proporciona pressão positiva nas vias aéreas) para 

o tratamento de quadros de apnéia do sono. 
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2.11.2 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

A polissonografia está indicada em quadros de insônias e sonolência excessiva, distúrbios 

respiratórios sono-dependentes e comportamentos anormais durante o sono. Alguns exemplos 

abaixo: 

1. Distúrbios Respiratórios do Sono (Ex. Apnéia Obstrutiva do Sono); 

2. Titulação de CPAP/BiPAPem pacientes com diagnóstico prévio de Apnéia do 

Sono/Hipoventilação; 

3. Parassonias; 

4. Narcolepsia; 

5. Distúrbio Comportamental do Sono REM; 

6. Doenças Neuromusculares com sintomas relacionados ao sono; 

7. Epilepsia do Sono; 

8. Distúrbios de Movimento (Movimento Periódico de Pernas).  

Está contra-indicado quando o paciente não está em seu estado habitual como quadro gripal, 

febril ou outra condição de alteração clínica, além mudança de fuso horário recente. 

2.11.3 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

Para autorização do procedimento, o laudo de solicitação deve conter a história clínica e exame físico 

detalhados, exames anteriores, além de justificativa da relevância de solicitação perante a hipótese 

diagnóstica. 

 2.11.4 TABELAS DE CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

02.11.05.010-5   POLISSONOGRAFIA 
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2.12 ELETRONEUROMIOGRAFIA (ENMG) 

 

2.12.1  APRESENTAÇÃO 

 

A Eletroneuromiografia (ENMG) é um exame diagnóstico da função dos nervos e músculos. Ela se 

divide em duas partes:  

 O estudo da condução nervosa;  

 A Eletroneuromiografia de agulha (EMG). 

O estudo da condução nervosa é a primeira etapa da eletroneuromiografia convencional. Consiste na 

aplicação de impulsos elétricos de baixa intensidade nos nervos periféricos com o objetivo de estimulá-

los e produzir um potencial de ação que possa ser analisado pelo neurofisiologista clínico. O número 

de choques elétricos que você receberá depende da extensão de seu problema. Uma das aplicações da 

condução nervosa é o cálculo da velocidade de condução nervosa. 

A segunda etapa é representada pela EMG de agulha. Nessa fase, pequenas agulhas descartáveis são 

introduzidas nos músculos para a análise da atividade muscular em repouso e durante a contração. Uma 

sensação de picada é sentida quando a agulha é inserida no músculo. O médico que realizará o exame 

precisa fazer pequenos movimentos da agulha dentro do músculo. Quanto mais relaxado você estiver, 

menor será o desconforto do exame. Apesar de o exame ser composto por choques elétricos e 

introdução de agulhas nos músculos, a maioria dos pacientes tolera o procedimento muito bem. O 

exame é interrompido a qualquer momento que for solicitado pelo paciente em caso de desconforto ou 

dor excessiva. 

 

2.12.2 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

 Doenças do Neurônio Motor 

 Esclerose lateral amiotrófica; 

 Esclerose lateral primária; 

 Atrofia muscular progressiva; 

 Poliomielite (paralisia infantil); 

 Atrofia muscular espinhal; 

 Doença de Kennedy; 

http://www.emglab.com.br/html/_conducao_nervosa.html
http://www.emglab.com.br/html/emg_de_agulha.html
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   Amiotrofia monomélica. 

 

 Doenças das Raízes Espinhais 

 Radiculopatias (hérnia de disco);  

 Polirradiculopatias (diabetes, inflamação, artrose da coluna). 

 

 Doenças dos Plexos 

 Plexopatia braquial; 

 Síndrome do desfiladeiro torácico neurogênica verdadeira; 

 Plexopatia lombossacral. 

 

 Doenças dos Nervos Periféricos 

 Polineuropatias axonais e desmielinizantes; 

 Mononeuropatias (Túnel do Carpo, Paralisia Facial); 

 Trauma de nervos periféricos; 

 Mononeuropatias múltiplas. 

 

 Doenças da Transmissão Neuromuscular 

 Miastenia gravis; 

 Síndrome miastenia de Lambert Eaton; 

 Botulismo; 

 Intoxicação por organofosforados. 

 

 Doenças dos Músculos 

 

 Miopatias; 

 Distrofias musculares; 

 Paralisias periódicas. 

 

2.12.3 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

 

 Para quadros eminentemente cirúrgicos; 

http://www.emglab.com.br/html/neuropatias_do_mediano.html
http://www.emglab.com.br/html/trauma_de_nervos.html
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   Esclarecimento diagnóstico; 

 Prognóstico de tratamento de reabilitação. 

 

É imprescindível que as documentações estejam preenchidas corretamente e com a solicitação de qual 

membro (os) devem ser avaliados.  

 

2.12.4 CONTRA-INDICAÇÃO 

 

 Marcapassos cardíacos 

Não se constituem em contra-indicações formais para a realização dos exames eletro diagnósticos se 

forem realizadas estimulações nos punhos e cotovelos, mas os estímulos aplicados no ponto de Erb 

para estudo do plexo braquial podem provocar inibição do marca-passo. Não se recomenda a 

realização de estudos de condução em pacientes com marca-passo cardíaco de correção externa. 

 Pacientes com doenças graves e consuptivas 

Têm risco aumentado para estímulos elétricos, pois seus fatores de proteção estão deprimidos. A pele 

com a solução de continuidade, os cateteres intravenosos e intra-arteriais e as sondas facilitam a 

difusão da corrente elétrica para o resto do corpo, inclusive para o coração. 

 Pacientes em uso de anti-agregante plaquetário ou de anticoagulante  

Têm risco aumentado de hemorragia quando o tempo de protrombina é igual ou maior que 2 vezes o 

valor de controle e quando o tempo parcial de tromboplastina é superior ou 2 vezes o controle daqueles 

em uso de heparina. Atenção em especial aos pacientes com deficiência de fatores de coagulação e com  

trombocitopenia, pois, o risco de sangramento está aumentado quando a contagem de plaquetas fica 

abaixo de 50.000/mm. 
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3 PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS  SISTEMA VIDA+ 

 

Os procedimentos considerados com perfil de autorizados são de Alta Complexidade e devem ser 

autorizados após análise médica, só podendo ser realizado com autorização prévia. São solicitados 

pelos próprios Estabelecimentos Executantes (prestadores que executam os respectivos 

procedimentos), são baseados em protocolos e o laudo deve ser inserido no Sistema VIDA+. 

 

3.1 OFTALMOLOGIA  

 

3.1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Oftalmologia é a especialidade médica responsável pelo estudo, prevenção e tratamento das patologias 

dos olhos e anexos (órbitas, pálpebras, músculos extra-oculares, aparelho lacrimal, vasos e nervos), 

vias ópticas e centros visuais.    

           

O globo ocular está localizado na parte anterior da órbita, envolto por tecido adiposo e formado por 3 

túnicas ou camadas: 

 Externa - esclera, conjuntiva e córnea; 

 Média - úvea (corpo ciliar e íris) e coróide; 

 Interna - retina e vítreo. 

 

A Portaria nº1279/SAS de 19 de novembro de 2013 em vigor define os critérios para atenção 

integral ao paciente e apóia os gestores na regulação, avaliação e controle da atenção especializada em 

oftalmologia.       

  

      3.1.2 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

Os procedimentos oftalmológicos são solicitados pelos prestadores de serviços através de Laudo 

Médico por AIH ou APAC. 

As patologias oculares mais solicitadas para tratamento são: retinopatias (diabética, hipertensiva, 

hemorragia vítrea, por alta miopia, anemia falciforme ou oclusão venosa), cataratas (senil, congênita, 

traumática, secundária a uso de medicamentos ou patologias metabólicas), glaucomas (crônico ou 

agudo, primário ou secundário), estrabismo e lesões corneanas que necessitem transplantes. 

 

Os procedimentos mais solicitados à Central de Regulação Municipal através de APAC são: 

facectomia / faco-emulsificação(cirurgias de catarata) com implante de lente intra-ocular e foto-
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  coagulação a laser. Os procedimentos mais solicitados através de AIH são: facectomia/ faco-

emulsificação com implante de LIO, vitrectomia posterior (cirurgia vítreo-retiniana), transplante de 

córnea e trabeculectomia (cirurgia fistulizante anti-glaucomatosa).  

Dessas, apenas a facectomia pode ser realizada uma única vez em cada olho e é a única cirurgia que 

utiliza uma prótese (lente intra-ocular) incluída no pacote do SUS. Os casos de vitrectomia devem ser 

autorizados o mais rápido possível, pelo grande risco de perda definitiva da visão. 

 

 

  3.1.3 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

       

As cirurgias oftalmológicas podem ser solicitadas através de AIH ou APAC, exceto a vitrectomia 

posterior que necessita de AIH. As AIH's são liberadas para hospitais e clínicas cadastradas como 

hospital-dia e precisam de justificativa, como por exemplo, crianças que necessitam sedação, adultos 

com patologias clínicas de base, pacientes pouco colaborativos, anestesia local esteja contra-indicada, 

dentre outras. 

As AIH`s de vitrectomia estão sendo autorizadas no SISREG III que é feita diretamente no sistema. 

Para a autorização de AIH ou APAC é necessário a descrição clínica, o olho a ser submetido ao 

procedimento, o CID, o nome e carimbo do médico assistente, o código e nome do procedimento e a 

data do pedido.  

 

 

 

     3.2 POSTECTOMIA 

 

3.2.1 APRESENTAÇÃO 

 

Procedimento cirúrgico que consiste na remoção do excesso prepucial ou remoção parcial do prepúcio, 

sob anestesia local ou sedação.  

 

3.2.3 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

Indicado em pacientes com hipertrofia de prepúcio, fimose e parafimose a fim de permitir a exposição 

da glande e facilitar a higiene peniana, como medida de prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis e câncer de pênis.  
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3.2.4 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

Para autorização do procedimento cirúrgico, o médico assistente/unidade solicitante, deverá descrever 

história clínica e exame físico que justifiquem a indicação cirúrgica. 

3.2.5 TABELAS DE CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

04.09.05.008-3 POSTECTOMIA 

CID DESCRIÇÃO 

CID: N47 HIPERTROFIA DO PREPÚCIO, FIMOSE E PARAFIMOSE 

 

 

 

3.3  AVALIACAO DE MARCAPASSO  

 

3.3.1 APRESENTAÇÃO 

 

Procedimento de verificação do dispositivo eletrônico (marcapasso cardíaco – MP) realizado por 

Médico Cardiologista, Hemodinamicista ou Cirurgião Cardíaco para ajuste e manuseio do aparelho. 

Esse dispositivo eletrônico recebe e envia impulsos elétricos gerados tanto pelo coração como pelo 

gerador. Isto ocorre através da interação entre o eletrodo que conduz esta energia e o gerador que a 

recebe, processa informações e envia estímulos de volta ao coração. 

Este complexo mecanismo depende do perfeito estado de interação entre o eletrodo (fio) e o coração. 

Atualmente, esta interação é capaz de perceber o aumento na necessidade do coração, através de 

medidas consecutivas de impedância, ou aumento da necessidade de freqüência cardíaca quando o 

indivíduo estabelece alguma atividade física. 

Em relação a vida útil da bateria vai depender do  MP, ou seja, do modelo, do fabricante, da 

programação e da necessidade individual. Assim como qualquer aparelho dependente de bateria, o MP, 

quanto mais requisitado maior o gasto de energia. Em média um CDI (4 a 6 anos), CDI/RC(3 a 4 anos), 

MP unicameral (6 a 10 anos), MP bicameral (6 a 8 anos). 

Estas são estimativas médias, o manual do fabricante deve ser consultado e principalmente durante as 

revisões o tempo de bateria residual para ERI – troca de gerador eletiva deve ser solicitado, ou seja, 

quando deve ser trocada a bateria. 
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  Os principais aspectos do seguimento do MP consistem na avaliação do adequado funcionamento do 

gerador para a segurança do paciente, além de orientação ao próprio e seus familiares, prevenção e 

conservação das funções do sistema e da longevidade da bateria. Além do adequado armazenamento 

dos dados e marcação da próxima visita. 

 

3.3.2 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

O paciente passa a ser submetido a um programa de avaliações que segue diretrizes das sociedades das 

especialidades envolvidas com estes procedimentos. Ele deve portar consigo sua carteira de 

identificação, inclusive no momento da avaliação. Em síntese são três as fases de avaliação:  

1. Avaliação inicial pós-implante - 7º ao 10º dia; 

2. Período de seguimento e manutenção (em dias após o implante MP) - 30, 90, e a cada 180 dias; 

3. Período de seguimento mais intenso (geralmente após a perda de 75% da carga máxima da 

bateria) - visitas a cada 90 dias, até a troca profilática do gerador.  

3.3.3 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

Para autorização do procedimento, o laudo de solicitação deve conter a história do paciente com a data 

do implante do MP, em que fase da avaliação se encontra e se está apresentando sintomas novos ou 

alteração dos já existentes no período de implante (sincope, pré-sincope, dispnéia, cansaço, palpitações 

ou dor torácica) para indicar um possível problema do gerador ou, em caso de outras patologias 

associadas. 

3.3.4 TABELAS DE CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

03.09.04.001-9 AVALIAÇÃO DE MARCA-PASSO 

CID DESCRIÇÃO 

CID: Z450 AJUSTAMENTO E MANUSEIO DE MARCA-PASSO CARDÍACO  
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3.4 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE POS-CIRURGIA BARIÁTRICA POR 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

 

3.4.1 APRESENTAÇÃO 

Consiste na realização de acompanhamento multiprofissional após o tratamento cirúrgico da obesidade. 

Os profissionais relacionados a esse acompanhamento integram o Serviço de Atenção a Obesidade:  

 Fisioterapeuta geral 

 Nutricionista 

 Médico cardiologista 

 Médico clinico 

 Médico psiquiatra 

 Médico endocrinologista e metabologista 

 Médico cirurgião do aparelho digestivo 

 Médico cirurgião geral 

 Médico cirurgião plástico 

 Psicólogo clínico 

3.4.2 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

A avaliação multidisciplinar está indicada para todos os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. 

Esse acompanhamento deve ser realizado durante o período de 18 (dezoito) meses, correspondendo a 

um programa de acompanhamento no 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 9°, 12° e 18°mês após o procedimento 

cirúrgico. 

3.4.3 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

Para autorização do procedimento, o laudo de solicitação deve conter a história do paciente com a data 

da cirurgia, em que fase do programa de acompanhamento se encontra e se está apresentando 

sintomas físicos ou psicológicos além do aceitável para o tratamento da obesidade.  

A solicitação deverá ser realizada por Unidade de alta complexidade / assistência ao paciente / 

indivíduo portador de obesidade. 

 Unidade de alta complexidade ao paciente portador de obesidade grave; 

 Assistência em alta complexidade ao individuo com obesidade. 
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3.4.4 TABELAS DE CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

03.01.12.005-6 
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE POS-CIRURGIA BARIATRICA POR 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

CID DESCRIÇÃO 

E662 OBESIDADE EXTREMA COM HIPOVENTILAÇÃO ALVEOLAR   

Z450 AJUSTAMENTO E MANUSEIO DE MARCA-PASSO CARDÍACO  

E660 OBESIDADE DEVIDA A EXCESSO DE CALORIAS 

Z450 AJUSTAMENTO E MANUSEIO DE MARCA-PASSO CARDÍACO  

E668 OUTRA OBESIDADE   

Z450 AJUSTAMENTO E MANUSEIO DE MARCA-PASSO CARDÍACO  

E669 OBESIDADE NÃO ESPECIFICADA  

 

 

 

3.5    HISTEROSCOPIA Novo 

 

3.5.1 APRESENTAÇÃO 

 

É um procedimento realizado através da vagina e do canal do colo uterino utilizando uma fina 

ótica que permite visualizar a cavidade uterina e identificar eventuais doenças existentes 

dentro do útero. A histeroscopia pode ser diagnóstica ou cirúrgica. 

 

A histeroscopia diagnóstica pode ser realizada em regime ambulatorial (no consultório) e tem 

por objetivo apenas a visualização interna do útero; caso sejam encontradas quaisquer 

alterações, há necessidade de programar uma histeroscopia cirúrgica para o tratamento dessa 

alteração. O exame é realizado com uma câmera fina que é introduzida por dentro da vagina e 

do colo do útero, com uma anestesia local no colo uterino. A maioria das mulheres tolera bem 

o exame, mas algumas podem sentir desconforto e até mesmo dor. Rotineiramente preferimos 

realizar o exame sob sedação no centro cirúrgico para evitar maiores desconfortos e aumentar 

a segurança do procedimento. 
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3.5.2 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

 Sangramento uterino anormal (tanto na menacme quanto na peri ou pós-menopausa)  

 Casos de infertilidade/esterilidade 

 Diagnóstico diferencial de doenças intracavitárias suspeitas e não definidas por outras 

técnicas 

 Casos de persistência de sangramento genital após abortamento 

 Acompanhamento de algumas doenças trofoblásticas da gestação 

 Mal formações uterinas 

 Sínequia uterina 

 Mioma submucoso 

 Pólipo endometrial e endocervical 

 Adenocarcinoma de endométrio  

 Adenomiose 

 Hiperplasia endometrial  

A prioridade deve ser para os casos de hemorragia uterina importante com repercussão clínica e 

suspeita de neoplasia. 

 

3.5.3 CRITÉRIOS DE CONTRA-INDICAÇÃO 

 

A histeroscopia tem como contra indicações a gestação em curso, a presença de doença inflamatória 

pélvica aguda e o sangramento em curso volumoso. 
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3.5.4 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

 

Para autorização do procedimento, o laudo de solicitação deve conter a história clínica detalhada com 

antecedentes pessoais como data da última menstruação, reposição hormonal, sangramento pós 

menopausa, gestações, etc. e USG transvaginal. 

 

 

3.5.5 TABELAS DE CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

 

 

2

.

7

B

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

02.09.03.001-1  HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA 

02.11.04.004-5  HISTEROSCOPIA (DIAGNOSTICA) 

04.09.06.017-8 HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSECTOSCOPIO 

CID DESCRIÇÃO 

D250 LEIOMIOMA SUBMUCOSO DO ÚTERO 

N840 PÓLIPO DO CORPO DO ÚTERO 

N841 PÓLIPO DO COLO DO ÚTERO 
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4 PROCEDIMENTOS APAC 

 

 

a) IRIDOTOMIA A LASER  

 

 Código de procedimento 04.05.05.019-4; 

 Especificar o olho; 

 Diagnostico – Glaucoma de ângulo estreito ou fechado; 

 Informar acuidade visual, tonometria, gonioscopia, (não serão aceitos desenhos com siglas). 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

04.05.05.019-4 IRIDOTOMIA A LASER 

CID DESCRIÇÃO 

H200 IRIDOCICLITE AGUDA E SUBAGUDA 

H201 IRIDOCICLITE CRÔNICA 

H202 IRIDOCICLITE INDUZIDA PELO CRISTALINO 

H208 OUTRAS IRIDOCICLITES 

H209 IRIDOCICLITE NÃO ESPECIFICADA 

H402 GLAUCOMA PRIMÁRIO DE ÂNGULO FECHADO 

 

 

 

b) CAPSULOTOMIA 

 

Em alguns pacientes, a cápsula posterior do cristalino, mantida durante a cirurgia da catarata para 

apoiar a lente intraocular, se opacifica posteriormente, sendo necessário procedimento para rompê-la: 

capsulotomia cirúrgica ou a laser (YAG). 

 Código do procedimento 04.05.05.002-0; 

 Informar historia clinica do paciente; 

 Acuidade visual (deve ser ≤ 20/30); 

 Biomicroscopia (opacificação de cápsula posterior). 
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CÓDIGO PROCEDIMENTO 

04.05.05.002-0 CAPSULOTOMIA A YAG LASER 

CID DESCRIÇÃO 

H264 PÓS-CATARATA 

 

 

c) FACECTOMIA E FACO-EMULSIFICAÇÃO 

 

Cirurgia realizada para substituir o cristalino opacificado pode ser realizada por facectomia ou 

facoemulsificação a depender do caso e é necessário que o médico assistente descreva nos laudos os 

seguintes dados: 

 Procedimento/CID; 

 Acuidade visual (≤ 20/30);  

 Tonometria (pressão intra-ocular); 

 Biometria (poder dióptrico da LIO); 

 Mapeamento de Retina ou Ultrassonografia 

Somente os serviços que possuem faco-emulsificador podem solicitar o código 04.05.05.011-9 / 

04.05.05.037-2. 

 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

04.05.05.011-9 
FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-

OCULAR RIGIDA 

04.05.05.037-2 
FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-

OCULAR DOBRAVEL 

CID DESCRIÇÃO 

H250 CATARATA SENIL INCIPIENTE 

H251 CATARATA SENIL NUCLEAR 

H258 OUTRAS CATARATAS SENIS 

H259 CATARATA SENIL NÃO ESPECIFICADA 

H260 CATARATA INFANTIL, JUVENIL E PRÉ-SENIL. 
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  H261 CATARATA TRAUMÁTICA 

H262 CATARATA COMPLICADA 

H263 CATARATA INDUZIDA POR DROGAS 

H268 OUTRAS CATARATAS ESPECIFICADAS 

H269 CATARATA NÃO ESPECIFICADA 

H271 DESLOCAMENTO DO CRISTALINO 

H278 OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DO CRISTALINO 

H279 TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO CRISTALINO 

 

Quando não for possível colocar a lente intraocular na cirurgia de catarata, esse paciente é dito afácico 

e pode ter a LIO implantada em um segundo tempo (IMPLANTE SECUNDÁRIO DA LIO). 

 

d) FACECTOMIA SEM LIO  

Informar os mesmos dados exceto biometria. 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

04.05.05.010-0 FACECTOMIA S/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR 

 

 

 

e) FOTO COAGULAÇÃO A LASER  Novo  

 

Nos casos de fotocoagulação a laser é importante vir especificado o número de sessões necessárias, 

podendo ser no máximo de quatro por Laudo Médico. O SUS libera até quatro sessões ao mês para 

cada paciente. Na história clínica devem ser citados a acuidade visual, o resultado da retinografia e o 

aspecto do fundo de olho.  

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

04.05.03.004-5 FOTOCOAGULACAO A LASER 

CID DESCRIÇÃO 

H340 OCLUSÃO ARTERIAL RETINIANA TRANSITÓRIA 

H360 RETINOPATIA DIABÉTICA 

H368 
OUTROS TRANSTORNOS RETINIANOS EM DOENÇAS 

CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE 
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  Consiste de procedimento cirúrgico ambulatorial, com finalidade terapêutica para tratamento de 

retinopatia diabética, vasculopatias retinianas, degeneração macular relacionada à idade, descolamento 

de retina e lesões periféricas de retina, entre outros. 

Permitido no máximo de 6 (seis) sessões de fotocoagulação em cada olho.  

Ultrapassando este limite no sistema deve ser enviado relatório esclarecendo a necessidade de nova 

intervenção que poderá ser encaminhado por parte da CMR em caráter especial para análise de fluxo 

alternativo não contemplado no sistema. 

Atenção paciente com retinopatia diabética proliferativa o procedimento indicado é a pan-

fotocoagulação de retina a laser e não sessões isoladas de laser focal como vinha sendo feito. 

 

 

f) PAN-FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER  

 

 

Consiste de procedimento ambulatorial ou hospitalar a laser, com finalidade terapêutica, sob anestesia 

local, para realização de fotocoagulação a laser em toda a periferia retiniana (quatro quadrantes), de 

pacientes com retinopatia diabética avançada e retinopatia da prematuridade. Abrange quantas sessões 

forem necessárias para completar toda a área a ser tratada.  

Procedimento realizado apenas uma vez na vida, por olho. Incluídas quantas sessões de laser quanto 

necessárias para complementar à pan-fotocoagulação. Procedimento também em caráter hospitalar, 

pois na maioria dos casos são realizados em pacientes prematuros internados. 

Em caso de falha do tratamento primário autorizado e já executado/confirmado no sistema, sendo 

indicado re-tratamento, o sistema não permitirá a solicitação ambulatorial do usuário para o respectivo 

procedimento durante toda a vida deste, mas poderá ser encaminhado por parte da CMR em caráter 

especial para análise de fluxo alternativo não contemplado no sistema. 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

04.05.03.019-3 PAN-FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER 

 

Permitido no máximo de 2 (dois) por APAC, uma fotocoagulação em cada olho. 

 

CID DESCRIÇÃO 

H360 RETINOPATIA DIABÉTICA 

H368 
OUTROS TRANSTORNOS RETINIANOS EM DOENÇAS 

CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE 
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  g) FOTOTRABECULOPLASTIA A LASER  

 Código de procedimento 04.05.05.012-7; 

 Informar história clínica do paciente; 

 Tonometria; 

 Acuidade visual.  

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

04.05.05.012-7 FOTOTRABECULOPLASTIA A LASER 

CID DESCRIÇÃO 

H220 
IRIDOCICLITE EM DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 

CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE 

H221 
IRIDOCICLITE EM OUTRAS DOENÇAS CLASSIFICADAS EM OUTRA 

PARTE 

H228 
OUTROS TRANSTORNOS DA ÍRIS E DO CORPO CILIAR EM 

DOENÇAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE 

 

h)PROGRAMA DO GLAUCOMA : REGULAMENTADO PELAS PORTARIAS Nº288/SAS  

DE 19 DE MAIO DE 2008 E Nº920 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011. 

PROCEDIMENTOS PRINCIPAIS SÃO OS SEGUINTES:     

-CONSULTA DE GLAUCOMA 

 

 Código de procedimento 0301010102; 

 Guia APAC de consulta vale 1 ano (1 solicitação e autorização anual); 

 Diagnostico – Glaucoma ; 

 Informar acuidade visual, tonometria, fundoscopia; 

 O Campo Visual (exame e laudo) devem ficar arquivados no prestador, caso auditoria solicite.   

 

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL DE GLAUCOMA 

 

  Código de procedimento 0303050012; 
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   Guia APAC de acompanhamento pode ser solicitada a cada 3 meses.Caso necessite solicitar 

nova guia com tempo inferior a 3 meses como por exemplo troca de colírio, a nova guia deve 

vir com justificativa; 

 Diagnostico – Glaucoma; 

 Informar acuidade visual, tonometria, fundoscopia; 

 Nesta APAC deve constar colírios em uso conforme tabela anexa.  

 

PROCEDIMENTOS SECUNDÁRIOS  

 

Compreendidos pelos colírios utilizados na terapia medicamentosa (monoterapia ou associações) que 

são classificados em 1ª, 2ª ou 3ª linha com os seus respectivos códigos. Estes procedimentos devem ser 

apresentados na mesma APAC dos procedimentos principais. De acordo com a SOCIEDADE 

BRASILEIRA DO GLAUCOMA é consenso hoje usar colírio de 3ª linha como 1ª escolha. 

 

                                

SUB-GRUPO CODIGO PROCEDIMENTO 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.01.01.010-2 

CONSULTA PARA DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA 

(GONIOSCOPIA, TONOMETRIA OU MINI CURVA DIÁRIA DE 

PRESSÃO OCULAR E BIOMICROSCOPIA DE FUNDO). 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.001-2 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE GLAUCOMA POR 

FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA. 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.006-3 TRAT.OFTALMOL.PACIENTE GLAUCOMA-1 LINH MON 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.003-9 TRAT.OFTALMOL.PACIENTE GLAUCOMA-1 LINH.BIN 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.007-1 TRAT.OFTALMOL.PACIENTE GLAUCOMA-2 LINH MON 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.004-7 TRAT.OFTALMOL.PACIENTE GLAUCOMA-2 LINH.BIN 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.008-0 TRAT.OFTALMOL.PACIENTE GLAUCOMA-3 LIN. MON 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.005-5 TRAT.OFTALMOL.PACIENTE GLAUCOMA-3 LIN.BINO 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.009-8 TRAT.OFTAL.PAC GLAUCOMA SIT A-ACETAZOL. M/ 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.010-1 TRAT.OFTALMOL.PAC GLAUCOMA SIT B-PILO MONO 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.011-0 TRAT.OFTALMOL.PAC GLAUCOMA SIT B-PILOC.BIN 
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  TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.015-2 

TRAT.OFTALMOL.PAC GLAUCOMA – 1ª LINHA ASSOC. A 2ª 

LINHA – MONO 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.016-0 

TRAT.OFTALMOL.PAC GLAUCOMA – 1ª LINHA ASSOC. A 2ª 

LINHA – BINO 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.017-9 

TRAT.OFTALMOL.PAC GLAUCOMA – 1ª LINHA ASSOC. A 3ª 

LINHA – MONO 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.018-7 

TRAT.OFTALMOL.PAC GLAUCOMA – 1ª LINHA ASSOC. A 3ª 

LINHA – BINO 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.019-5 

TRAT.OFTALMOL.PAC GLAUCOMA – 2ª LINHA ASSOC. A 3ª 

LINHA – MONO 

TRATAMENTO 

CLÍNICO 
03.03.05.020-9 

TRAT.OFTALMOL.PAC GLAUCOMA – 2ª LINHA ASSOC. A 3ª 

LINHA – BINO 

Core biopsy – APAC autorizado 

 

 

4.1  IORT – RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA Novo 

 
 

4.1.2 APRESENTAÇÃO 

 

A IORT permite a aplicação, durante um procedimento cirúrgico, de uma dose terapêutica de 

radiação diretamente e exclusivamente sobre o leito tumoral exposto cirurgicamente, 

preservando os tecidos sadios adjacentes e evitando o tratamento padrão de 6 semanas da 

radioterapia externa. 

Atualmente existem três técnicas diferentes de IORT: 

 

 Braquiterapia de alta taxa de dose com Iridium 192; 

 Feixes de elétrons - ELIOT; 

 Feixes de raio X de baixa energia - Intrabean. 

 

O INTRABEAM usa raios-x de baixa energia, é aplicado durante o procedimento cirúrgico - 

mastectomia, imediatamente após a remoção do tumor. O oncologista posiciona o aplicador 

nesta área e depois de 20-30 minutos de radioterapia, o aplicador é retirado e, em seguida, o 

cirurgião fecha a incisão. Trata-se de radiação de baixa intensidade sendo aplicada localmente 

no tecido acometido, no leito do tumor, minimizando a exposição à radiação dos tecidos 

saudáveis, tais como as costelas, pulmões, coração e do lado oposto saudável da mama, elimina 

ou reduz os possíveis efeitos colaterais associados ao método convencional como vermelhidão, 
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  sensibilidade ou alteração na cor da pele, fadiga, fibrose do tecido da mama ou atraso na cicatrização 

de feridas, melhorando o resultado estético. O tratamento ocorre no mesmo dia do procedimento, 

sem necessitar de internação hospitalar. Evita atraso no início do tratamento quimioterápico 

para pacientes que também tem indicação desta terapia. Esse método de aplicação localizada de 

radiação é chamado de Irradiação Parcial Acelerada da Mama ou Accelerated Partial Breast Irradiation 

- APBI.  

 

 

4.1.3 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

 Mulheres com idade igual ou maior de 50 anos (podendo haver flexibilidade); 

 Tumor menor ou igual a 3 cm, estádio 1 a 2; 

 Axila negativa; 

 Receptor hormonal positivo; 

 Tipo histológico carcinoma invasivo não lobular e margens negativas, pelo menos 1 mm; 

 No intra-operatório: Confirmação do tamanho do tumor por medida macroscópica, avaliação 

do Linfonodo sentinela por congelação, avaliação de margem por congelação. 

 

 

4.1.4 CRITÉRIOS DE CONTRA-INDICAÇÃO 

 

 Tumor > 3 cm na macroscopia; 

 Linfonodo sentinela positivo na congelação; 

 Pacientes com tumores multicêntricos, incluindo aquela com doença multifocal ou micro 

calcificações suspeitas e difusas detectadas pela mamografia; 

 Pacientes com câncer de mama prévio, já submetida a cirurgia conservadora; 

 Pacientes em que a cirurgia conservadora produziria um resultado estético inaceitável, como 

aquelas com tumores relativamente grandes em relação à mama; 

 Gravidez, doenças do colágeno, deiscência de sutura, seroma, infecções da ferida cirúrgica no 

pós-operatório e irradiação prévia da mama. 

 

 

TABELA 1: Indicação de Accelerated Partial Breast Irradiation - APBI conforme American Society 

for Radiation Oncology (ASTRO) (Smith 2009). 

 

FATORES   Grupo com indicação 
Grupo com indicação 

questionável 
 Grupo sem indicação 
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Idade   > 60 anos 50 – 59 anos  < 50 anos 

Mutação BRCA 1/2 Não presente  --------  Presente 

Tamanho Tumoral < 2 cm  2,1 – 3,0cm  > 3 cm 

Margens Negativa (> 2mm)  Exíguas (< 2mm)  Comprometidas 

Invasão linfovascular Não  Focal/limitada  Extensa 

Receptores hormonais Positivos  Negativos  -----------------  

Histologia 

Carcinoma ductal 

invasor e 

outros tipos favoráveis 

Carcinoma Lobular  -----------------  

Multicentricidade Apenas unicêntrico  -----------------  
Presença de lesão 

multicêntrica 

Multifocalidade 
Clinicamente unifocal 

< 2 cm 

Clinicamente unifocal com 

lesão entre 2,1 – 3,0 cm 
Multifocal > 3,0 cm 

 

 

4.1.5 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

 

Para autorização do procedimento, o laudo de solicitação deve conter a história clínica e 

exame físico detalhado, assim com antecedentes pessoais e familiares relacionados à patologia 

de base - câncer de mama. Deverão ser anexados os seguintes exames: US de mamas, 

mamografia, estudo anatomopatológico com estadiamento e perfil de Imunoistoquímica - IHQ 

revisados no HSR. 

 

 

 5   AUDIOMETRIA (BREVE) 

 

6 PUNÇÃO DE MAMA POR AGULHA GROSSA (BREVE) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

 
 

 

70 

Secretaria Municipal de Saúde 

Diretoria Regulação, Controle e Avaliação 

Coordenadoria Municipal de Regulação Ambulatorial e Hospitalar  

   

7 MAMOGRAFIA 

 

7.1 APRESENTAÇÃO 

 

Os principais fatores de risco para o câncer de mama estão ligados a idade, aspectos endócrinos e 

genéticos.  

Possuem risco aumentado as mulheres com história de menarca precoce (idade da primeira 

menstruação menor que 12 anos), menopausa tardia (após os 50 anos), primeira gravidez após os 30 

anos, nuliparidade e terapia de reposição hormonal pós-menopausa. Outros fatores incluem a exposição 

a radiações ionizantes em idade inferior a 40 anos, a ingestão regular de bebida alcoólica, obesidade, 

principalmente quando o aumento de peso se dá após a menopausa, e sedentarismo.  A prática de 

atividade física e o aleitamento materno exclusivo são considerados fatores de proteção. História 

familiar, principalmente em parentes de primeiro grau antes dos 50 anos, são importantes fatores de 

risco para o câncer de mama. Entretanto, o câncer de mama de caráter hereditário (predisposição 

genética) corresponde a cerca de 5-10% do total de casos. 

No Brasil, a mamografia e o exame clínico das mamas (ECM) são os métodos preconizados para o 

rastreamento na rotina da atenção integral à saúde da mulher. 

Trata-se de exame radiológico de baixa dose de radiação, realizado mediante compressão da mama 

sobre uma plataforma, com a finalidade de rastreamento e diagnóstico do câncer de mama. 

Em 2009 entrou em vigor o SISMAMA - Sistema de Informação do Câncer de Mama através 

da Portaria SAS nº 779, de 2008. Esse Sistema foi desenvolvido pelo INCA, em parceria com 

o Departamento de Informática do SUS (DATASUS), como ferramenta para gerenciar as 

ações de detecção precoce do câncer de mama. 

Esse protocolo foi adotado, considerando o panorama atual do câncer de mama no Brasil com 

importante morbimortalidade por alta incidência de tumores em estágio avançado por causa de 

diagnóstico tardio; considerando a necessidade do fortalecimento da atenção básica com a importância 

de ações intersetoriais que promovam acesso à informação e ampliem oportunidades para o auto 

cuidado com as mamas, ECM, Ultrassom, mamografia, RNM; considerando que o intervalo bienal 

favorece ainda mais o aparecimento do denominado ‘câncer de intervalo’ para aqueles tumores de 

crescimento rápido que praticamente dobram de tamanho de um ano para o outro; considerando as 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Mastologia; considerando a Lei Nº 11.664 /2008. 
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7.1.2 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

A mamografia deve ser realizada anualmente para: 

1. Mulheres acima de 40 anos; 

2. Mulheres acima de 35 anos quando pertencentes ao Grupo de Risco; 

3. Homens ou mulheres abaixo de 35 anos, se indicado. 

 

Nos itens 02 e 03, deverá ser obedecido o fluxo dos exames de Alta Complexidade (dar entrada com 

cópia da documentação nas 21 Unidades de Referência) conforme item 4.6.4. 

 Segundo Consenso de Mama fazem parte do Grupo de Risco:  

 

 Mulheres com história familiar de, pelo menos, um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) 

com diagnóstico de câncer de mama, abaixo dos 50 anos de idade; 

 Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou 

filha) com diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário, em qualquer faixa 

etária; 

 Mulheres com história familiar de câncer de mama masculino; 

 Mulheres com diagnóstico de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ; 

Mamografia para rastreamento: 

 Antes de iniciar TRH (terapia de reposição hormonal), com finalidade de estabelecer o padrão 

mamário e detectar lesões não palpáveis; 

 Na mulher em TRH a mamografia deve ser realizada anualmente. 

 No pré-operatório de cirurgia plástica, para rastrear qualquer alteração das mamas, principalmente 

em pacientes a partir de 50 anos ou pacientes que ainda não tenham realizado o exame; 

 No seguimento pós-mastectomia para estudo da mama contralateral e após conservadora. 

Nesses casos, a mamografia de seguimento deve ser realizada ANUALMENTE, independente 

da idade. 

 

Mamografia diagnóstica: 

 

 Mamas com achados sugestivos de CA ao ECM; 

 Controle radiológico de lesão provavelmente benigna (Categoria 3):  

 O controle radiológico deve ser realizado de 6 em 6 meses no primeiro ano e anualmente nos 2 

anos seguintes. 
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 Mama masculina:  

 

 Embora raras, as alterações nas mamas masculinas se manifestam da mesma forma que na 

mama feminina (micro-calcificações, nódulos etc.). 

 Ginecomastia:  

 A mamografia neste caso serve para diferenciar a ginecomastia verdadeira (aumento da 

glândula com presença de parênquima mamário) da ginecomastia falsa (aumento da glândula 

por proliferação adiposa).      

 

7.1.3 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO  

 

Mamografia para rastreamento: 

 

Deve ser solicitada para mulheres assintomáticas para câncer de mama, com finalidade de detecção 

precoce. Pode ser solicitada por ENFERMEIROS – Considerar COREN. O código é bilateral. 

 

 

Mamografia diagnóstica: 

 

Realizada em mulheres com sinais ou sintomas de câncer de mama. Deve ser realizado exclusivamente 

por médicos através de relatório atualizado e imagem que justifique a solicitação. UNILATERAL, 

neste caso solicitação deve ser de mama direita e esquerda. 

 

 

 

7.1.4 ORIENTAÇÕES PARA MARCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

 

Usuárias a partir de 35 anos 

Marcação presencial nas Unidades da Rede Própria (postos da saúde) para encaminhamento para 

CMR, com os seguintes documentos: 

 

 RG, cartão SUS, guia SUS I, relatório Médico atualizado e imagem que justifique a 

solicitação, comprovante de residência e impresso próprio SISMAMA (ANEXO IV). 

 

Homens de qualquer idade ou mulheres abaixo de 35 anos 
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  Regulado pela Central Municipal de Regulação, é dada entrada na documentação de munícipes de 

Salvador nas Unidades de Saúde de Referência. Para usuários de outros municípios, através das suas 

Secretarias de Saúde. 

 

7.1.5  CLASSIFICAÇÃO BI-RADS 

 

► BI-RADS 0: necessita avaliação adicional (ultra-som, compressão localizada, comparação com 

exames anteriores)  

► BI-RADS I: nenhuma alteração é visualizada. A freqüência do exame deve ocorrer conforme 

protocolo de rastreamento.  

► BI-RADS II: achados benignos. A freqüência do exame deve ocorrer conforme protocolo de 

rastreamento.  

► BI-RADS III: achado provavelmente benigno. A chance de malignidade é de 2%. Repetir exame 

em seis meses.  

► BI-RADS IV achados suspeitos para malignidade. Paciente deverá ser encaminhada para 

referência para continuar a investigação.  

► BI-RADS V: achados altamente suspeitos para malignidade. 

(Breast Imaging Reporting and System do Comitê do Colégio Americano de Radiologia) 

 

 

 

7.1.6 TABELAS DE CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO  

 

Exame radiológico de baixa dose de radiação, realizado mediante compressão da mama sobre uma 

plataforma, com a finalidade de rastreamento do câncer de mama entre mulheres assintomáticas, sem 

diagnóstico prévio de câncer de mama e com mamas sem alterações ao exame clínico, conforme os 

critérios estabelecidos pelo ministério da saúde. É um exame bilateral e aplica-se prioritariamente a 

mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, com periodicidade bianual. 

 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

02.04.03.018-8 MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO 

03.09.03.011-0 MAMOGRAFIA 
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MAMOGRAFIA  

 

Exame radiológico de baixa dose de radiação, realizado mediante compressão da mama sobre uma 

plataforma, com a finalidade de avaliação periódica de mulheres de alto risco de câncer de mama, 

diagnóstico em mulheres com mamas alteradas ao exame clínico, estadiamento (avaliação da extensão 

de um tumor maligno já diagnosticado) e acompanhamento de doente operado de câncer de mama. 

Pode ser realizada unilateralmente ou bilateralmente e aplica-se a homens e mulheres, em qualquer 

faixa etária. 

 

 

 

8 PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS MANUALMENTE 

 

8.1 ORTODONTIA  

 

8.1.2 APRESENTAÇÃO 

 

Ortodontia é o ramo da Odontologia, relacionado com o estudo das anomalias da oclusão normal na 

dentição natural, incluindo também anomalias genéticas como fenda palatina, alinhamento dos dentes e 

correção das desproporções faciais. 

 

8.1.3 CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 

 

 Os critérios de indicação são para pacientes portadores de: 

 

 Lábio leporino (correção a partir do 3º mês); 

 Fissura palatina (correção a partir de 1 ano); 

 Tratamento ortodontia; 

 Remoção cirúrgica de dente incluso; 

 Manutenção de aparelho ortodôntico; 

 Implante ósseo dentário; 

 Prótese sobre implante. 
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8.1.4 CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO 

 

 Para autorização de procedimentos ortodônticos é necessário conferir: 

 

 Nome e idade do paciente; 

 Código do procedimento; 

 CID. 

 

8.1.5 TABELAS DE CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO 

03.07.04.010-0 
INSTALAÇÃO DE PRÓTESE EM PACIENTES COM ANOMALIAS CRÂNIO E 

BUCOMAXILOFACIAL 

07.10.80.009-4 
PRÓTESE REMOVÍVEL EM PACIENTES COM ANOMALIAS CRÂNIO E 

BUCOMAXILOFACIAL 

03.07.04.011-9 INSTALAÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO / ORTOPÉDICO FIXO 

07.01.07.015-3 PRÓTESE DENTÁRIA SOBRE IMPLANTE 

04.14.01.037-0 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DENTE INCLUSO EM PACIENTE COM 

ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL 

CID DESCRIÇÃO 

Q.36.9 FISSURA PRÉ FORAME 

Q.37.5 FISSURA TRANSFORAME UNILATERAL 

Q.37.4 FISSURA TRANSFORAME BILATERAL 

Q.35.3 FISSURA PALATINA COMPLETA 

Q.36.0 FISSURA PALATINA INCOMPLETA 

Q.37 TRATAMENTO DE REMOÇÃO DE DENTE INCLUSO  

Q.38.6 IMPLANTE ÓSSEO DENTÁRIO  

Q.37.5 PRÓTESE SOBRE IMPLANTE  

K072 ANOMALIAS DA RELAÇÃO ENTRE AS ARCADAS DENTÁRIAS 

K073 ANOMALIAS DA POSIÇÃO DOS DENTES 

K074 MALOCLUSÃO, NÃO ESPECIFICADA 

K075 ANORMALIDADES DENTOFACIAIS FUNCIONAIS 
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  Q351 FENDA DO PALATO DURO 

Q353 FENDA DO PALATO MOLE 

Q355 FENDA DO PALATO DURO COM FENDA DO PALATO MOLE 

Q357 FENDA DA ÚVULA 

Q359 FENDA PALATINA NÃO ESPECIFICADA 

Q360 FENDA LABIAL BILATERAL 

Q361 FENDA LABIAL MEDIANA 

Q369 FENDA LABIAL UNILATERAL 

Q370 FENDA DO PALATO DURO COM FENDA LABIAL BILATERAL 

Q371 FENDA DO PALATO DURO COM FENDA LABIAL UNILATERAL 

Q372 FENDA DO PALATO MOLE COM FENDA LABIAL BILATERAL 

Q373 FENDA DO PALATO MOLE COM FENDA LABIAL UNILATERAL 

Q374 
FENDA DOS PALATOS DURO E MOLE COM FENDA LABIAL 

BILATERAL 

Q375 
FENDA DOS PALATOS DURO E MOLE COM FENDA LABIAL 

UNILATERAL 

Q378 
FENDA DO PALATO COM FENDA LABIAL BILATERAL, NÃO 

ESPECIFICADA 

Q379 
FENDA DO PALATO COM FENDA LABIAL UNILATERAL, NÃO 

ESPECIFICADA 

Q380 
MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DOS LÁBIOS, NÃO 

CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE 

Q385 
MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DO PALATO NÃO CLASSIFICADAS 

EM OUTRA PARTE 

Q386 OUTRAS MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DA BOCA 
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9 AGENDADOS AUTOMÁTICO SISTEMA VIDA+ Novo 

 

O Agendamento Automático é uma funcionalidade do Módulo Regulação do Sistema VIDA+ que visa 

a automatização da fila de espera gerada após a análise e priorização por parte do médico regulador. 

Como o próprio nome sugere, a finalidade é o agendamento automático da solicitação ambulatorial dos 

procedimentos de Alta Complexidade mediante a disponibilidade de vagas no sistema que atendam aos 

critérios previamente estabelecidos. 

Esta funcionalidade possui uma rotina automática diária, a qual obedece a diversos critérios, dentre os 

quais: Nível de Prioridade; PPI; Disponibilidade de vagas; Estabelecimento solicitante/executante; 

Profissional executante; Percentual de agenda para fila automática. 
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10 ANEXOS 

 

10.1  ANEXO I – Laudo de AIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

8 - DATA DE NASCIMENTO

Identificação do Paciente

30 - NOME DO PROFISSIONAL SOLICITANTE/ASSISTENTE 31 - DATA DA SOLICITAÇÃO 32-ASSINATURA E CARIMBO (Nº DO REGISTRO DO CONSELHO)

(      ) CNS (      ) CPF

28 - DOCUMENTO 29 - Nº DOCUMENTO (CNS/CPF) DO PROFISSIONAL SOLICITANTE/ASSISTENTE

PROCEDIMENTO SOLICITADO

27 - CARÁTER DA INTERNAÇÃO26 - CLÍNICA

4 - CNES

 

20 - DIAGNÓSTICO INICIAL 23 - CID 10 CAUSAS ASSOCIADAS22 - CID 10 SECUNDÁRIO21 - CID 10 PRINCIPAL

19 - PRINCIPAIS RESULTADOS DE PROVAS DIAGNÓSTICAS (RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOS)

18 - CONDIÇÕES QUE JUSTIFICAM A INTERNAÇÃO

3 - NOME DO ESTABELECIMENTO EXECUTANTE

LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

Sistema
Único de

Saúde

Ministério
da

Saúde 

10 - NOME DA  MÃE OU RESPONSÁVEL

12 - ENDEREÇO (RUA, Nº, BAIRRO)

13 - MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA

Identificação do Estabelecimento de Saúde

5 - NOME DO PACIENTE

 
1 - NOME DO ESTABELECIMENTO SOLICITANTE

6 - Nº DO PRONTUÁRIO

Nº DO TELEFONEDDD

11 - TELEFONE DE CONTATO

2 - CNES

16 - CEP

17 - PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS

JUSTIFICATIVA DA INTERNAÇÃO

15 - UF14 - CÓD. IBGE MUNICÍPIO

7 - CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE (CNS)

24 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO 25 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO

AUTORIZAÇÃO

47-DATA DA AUTORIZAÇÃO 48 - ASSINATURA E CARIMBO (Nº DO REGISTRO DO CONSELHO)

45 - DOCUMENTO

44 - CÓD. ÓRGÃO EMISSOR 49 - Nº DA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR43 - NOME DO PROFISSIONAL AUTORIZADOR

(      ) CNS (      ) CPF

46 - Nº DOCUMENTO (CNS/CPF) DO PROFISSIONAL AUTORIZADOR

39 - CNPJ EMPRESA 40 - CNAE DA EMPRESA 41 - CBOR

PREENCHER EM CASO DE CAUSAS EXTERNAS (ACIDENTES OU VIOLÊNCIAS)
36 - CNPJ DA SEGURADORA 37 - Nº DO BILHETE 38 - SÉRIE

9 - SEXO

Fem. 3Masc. 1

(      ) AUTÔNOMO (      ) NÃO SEGURADO(      ) EMPREGADOR (      ) APOSENTADO(      ) EMPREGADO (      ) DESEMPREGADO

42 - VÍNCULO COM A PREVIDÊNCIA

33 - (     )  ACIDENTE DE TRÂNSITO

34 - (     )  ACIDENTE TRABALHO TÍPICO

35 - (     )  ACIDENTE TRABALHO TRAJETO
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  10.2  ANEXO II – Laudo de APAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - NOME DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE SOLICITANTE 2 - CNES

 

VisioDocument

LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE                

PROCEDIMENTO AMBULATORIAL 

Sistema

Único de

Saúde

Ministério

da

Saúde 

50-DATA DA AUTORIZAÇÃO 51 - ASSINATURA E CARIMBO (Nº DO REGISTRO DO CONSELHO)

48 - DOCUMENTO

47 - CÓD. ÓRGÃO EMISSOR
52 - Nº DA AUTORIZAÇÃO (APAC)

46 - NOME DO PROFISSIONAL AUTORIZADOR

(      ) CNS (      ) CPF

6 - DATA DE NASCIMENTO

9 - NOME DA  MÃE

13 - ENDEREÇO (RUA, Nº, BAIRRO)

14 - MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA

Nº DO TELEFONEDDD

10 - TELEFONE DE CONTATO

17 - CEP16 - UF15 - CÓD. IBGE MUNICÍPIO

7 - SEXO

Fem.Masc.

PROCEDIMENTO(S) SOLICITADO(S)PROCEDIMENTO SOLICITADO

43 - DOCUMENTO

41 - NOME DO PROFISSIONAL SOLICITANTE

(      ) CNS (      ) CPF

44 - Nº DOCUMENTO (CNS/CPF) DO PROFISSIONAL SOLICITANTE

45-ASSINATURA E CARIMBO (Nº REGISTRO DO CONSELHO)42-DATA DA SOLICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

SOLICITAÇÃO

4 - Nº DO PRONTUÁRIO

5 - CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE (CNS)

3 - NOME DO PACIENTE

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

19 - NOME DO PROCEDIMENTO PRINCIPAL 20 - QTDE.18 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO PRINCIPAL

PROCEDIMENTO(S) SOLICITADO(S)PROCEDIMENTO(S) SECUNDÁRIO(S)

36 - DESCRIÇÃO DO DIAGNÓSTICO

JUSTIFICATIVA DO(S) PROCEDIMENTO(S) SOLICITADO(S)

40 - OBSERVAÇÕES

38-CID10 SECUNDÁRIO37-CID10 PRINCIPAL 39-CID10 CAUSAS ASSOCIADAS

28 - NOME DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO 29 - QTDE.27 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO

25 - NOME DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO 26 - QTDE.24 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO

22 - NOME DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO 23 - QTDE.21 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO

31 - NOME DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO 32 - QTDE.30 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO

34 - NOME DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO 35 - QTDE.33 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO

49 - Nº DOCUMENTO (CNS/CPF) DO PROFISSIONAL AUTORIZADOR

fls.1/2

54 – NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE EXECUTANTE 55 - CNES 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (EXECUTANTE)

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (SOLICITANTE)

53 - PERÍODO DE VALIDADE DA APAC

a

11 - NOME DO RESPONSÁVEL
Nº DO TELEFONEDDD

12 - TELEFONE DE CONTATO

8 -RAÇA/COR
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10.3  ANEXO III – Formulário de ENMG 
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10.4  ANEXO IV – Formulário SISMAMA 
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SISMAMA - VERSO 
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