
. ~;.:..;- -............ 

".r \"\ ~ lA; " , .. 1 b 1 
MARINHA DO BRASIL i~ 04{ t.,: .... 
(Continuação do Edital de Credenciamento n° 1/2018, de 63063.000634/2018-1b'I " ~""" " . ... . ~p4> 1 . 

; "f", S "-4 ' 1 ~.i:! \ ........ ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------T' "",," .L.:Il<:. ' :l- ' : - ' -'=;,..,-- ~ \ : 

l 't: .. i· iJ." - . 'I,' '; , ~ ~ 
, ~ l ..... ~ :" ; , ' ... tt ,...:0.) ~ 

4i..~" , :'t..... \ir. ' ~ ~/'~".i, ~~?,.f 
'~.~, ~ . ',' ~ (i<~ '.' .1;.:", '-~ f1> '~ .. / 
~' ~1~~r 

MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

PROJETO BÁSICO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 01/2018 

1. DO OBJETO 
O objeto deste Edital é o credenciamento de Organizações de Saúde Extra-Marinha 

(OSE) e de Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) para a prestação complementar de serviços 
de assistência Médico-Hospitalares, Ambulatorial, atendimento de Emergência/Urgência em 

'--- regime de 24 horas diárias, Pré-Hospitalar, Transporte Terrestre em Ambulância, Laboratorial, 
Odontológica, Reabilitação e Serviço de Assistência Domiciliar aos beneficiários do Sistema de 
Assistência Médico-Hospitalar da Marinha, conforme disposição na Lei n° 92.512/86, na região 
de jurisdição do Comando do Sexto Distrito Naval (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul). 

2. DA JUSTIFICATIVA 
O processo de credenciamento visa a cumprir o disposto na DGPM-401(3a REY.), que 

versa a respeito das Normas para Assistência Médico-Hospitalar na Marinha do Brasil, 
estabelecendo procedimentos, condições de atendimento e indenizações para assistência médico
hospitalar aos militares e seus dependentes, assim como, o mecanismo para o tratamento e 
controle de diversas patologias no âmbito da MB. 

Em razão da complexidade, da grande demanda e da diversidade de especialidades 
requeridas nos diversos atendimentos, alguns procedimentos médico-hospitalares não são 
prestados aos usuários do SSM nas dependências do Hospital Naval de Ladário, procedimentos 
que são necessários na prática clínica como métodos au,'Xiliares para o diagnóstico de diversas 
patologias. Nesse sentido, o credenciamento de prestadores de serviços de saúde em áreas 
diversas se faz necessário, haja vista a necessidade permanente de atender .demandas decorrentes 
do dia a dia; Desse modo, a formalização de credenciamentos toma-se a opção mais adequada 
para o efetivo atendimento , das necessidades dos usuários, tanto de especialidades não 
disponíveis, quanto para aquelas em que o número de profissionais do Hospital Naval de Ladário 
não consegue atender plenamente a demanda existente. 

Outro aspecto relevante diz respeito à redução de custos; uma vez que a impossibilidade 
no atendimento de algumas demandas de saúde obrigaria o Hospital Naval de Ladário a valer-se 
da cadeia de evacuação para o atendimento destas necessidades, ou seja, seria necessário 
transferir o atendimento de usuários para o Hospital Naval Marcílio Dias, na cidade do Rio de 
JaneirolRJ, o acarretaria custos adicionais com os deslocamentos para aquele Hospital Naval de 
Ladário. 

O Credenciamento se justifica nas r.ipóteses , em que o interesse público não pode ser 
atendido através da contratação de apenas uma pessoa ou, em outras palavras, nos casos em que 
a obtenção de uma proposta mais vantajosa não for 'suficiente para atender aoobj~tivo da 
Administração Pública, no caso o Hospital Naval de Ladário. Dessa forma, a inviabilidade 
ressalta-se, sobretudo, pelo fato de, em nome do interesse público" existir a necessidade de obter 
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Uma particularidade do Credenciamento é permitir buscar todas as e . ~ < sffS"e 

profissionais liberais que preencham as condições exigidas e aceitem a prestação do serviço, 
fazendo com que, quanto mais credenciados, mais adequados serão à plena satisfação dos 
serviços desejados, e, consequentemente, a satisfação dos usuários do SSM. 

O Princípio Constitucional e Administrativo norteador do Credenciamento é o da 
isonomia. Uma vez atestada a inviabilidade de atingir o interesse público através da 
individualização de uma única pessoa, em função do objeto que se persegue, quanto maior o 
númerO de prestadores de' serviços, melhor serão satisfeitas as necessidades da Administração, 
cabendo à mesma assegurar que todos aqueles que com ela queiram estabelecer um ajuste 
possam fazê-lo, bastando para tanto o atendimento a alguns requisitos. Não há distinções, ou 
seja, qualquer contratado assumirá igual obrigação perante a Administração e receberá a mesma 
quantia em pagamento, nas mesmas condições dos demais credenciados. 

3. DEMANDA DO ÓRGÃO E ORÇAMENTO ESTIMADO 
O Comando do Sexto Distrito Naval dispõe de aproximadamente 9.750 (nove mil 

setecentos e cinquenta) usuários do SSM, que carecem de tratamento profilático, ambulatorial e 
de urgência nas diversas áreas de saúde, notadamente na medicina e nos meios auxiliares de 
diagnósticos e de tratamento. 

O custo estimado mensal das despesas com o Credenciamento é de cerca de R$ 
750.000,00 (setecentos' e cinquenta mil reais) e o valor global anual é de cerca de R$ 
9.000.000,00 (nove milhões de reais). 

4. DA ESPECIFICAÇÃO GERAL 
4.1. A prestação complementar de serviços de Assistência Médico-Hospitalar, Odontológica e 
Reabilitação abarcará as referidas regiões, dentre as seguintes áreas: 

4.1.1. Hospital Geral com as seguintes especificações: 
4.1.1.1. Atendimento Médico-Hospitalar ou em consultório, com disponibilidade 
agendamento de consultas eletivas, com hora marcada. 
4.1.1.2. Profissões e respectivas especialidades clínicas e cirúrgicas poderão ser prestadas: 
I) Alergologia; 
lI) Anatomia Patológica e Citopatologia; 
III) Anestesiologia; 
IV) Angiologia (cirurgia vascular e linfática); 
V) Braquiterapia (radioterapia para próstata); 
VI) Cardiologia; 
VII) Cirurgia do Aparelho Digestivo (órgãos anexos e parede abdominal); 
VIII) Cirurgia Geral; 
IX) Cirurgia Cardíaca; 
XI) Hemodinâmica; 
XII) Cirurgia de Mama; 
XIII) Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
XIV) Cirurgias Ortopédicas; 
XV) Cirurgia Pediátrica; 
XVI) Cirurgia Plástica e Reparadora; 
XVII) Cirurgia Torácica; 
XVIII) Clínica Médica; 
XIX) Dermatologia Clínico-Cirúrgica; 

para 
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XX) Endocrinologia; ~ , . - ,I'" ! f; -: 

XXI) E~d?scopi~ Digestiva (ePRE); . x:-~_ ~'/ 
XXII) FISIOterapIa; ~~,~}". 
XXIII) Fisiatria; - ~ 

XXIV) Fonoaudiologia; 
XXVI) Gastroenterologia; 
XXV) Geriatria e Gerontologia; 
XXVI) Hematologia; 
:XXVII) Radiologista Geral (Raios-X simples e contrastado, ultrassonografia,Ecocardiografia, 
Tomografia e Ressonância Magnética); 
XXVIII) Infectologia; 
XXIX) Medicina Física e Reabilitação, Medicina do Sono e Medicina nuclear; 
XXX) Nefrologia; 
XXXI) Neurocirurgia; 
XXXII) Neurologia; 
XXXIII) Neurofisiologia; 
XXXIV) Nutrição; 
XXXV) Odontologia, Periodontia, Odontopediatria e Odontogeriatria; 
XXXVI) Oftalmologia; 
XXXVII) Oncologia; 
XXXVIII) Ortopedia e Traumatologia; 
XXXIX) Terapia Ocupacional; 
XL) Terapia semi-intensiva; 
XLI) N eonatal; 
XLII) Otorrinolaringologia; 
XLIII) Pediatria; 
XLIV) Pneumologia; 
XLV) Proctologia; 
XLVI) Psicologia; 
XLVII) Psicopedagogia; 
XLVIII) Psiquiatria; 
XLIX) Quimioterapia; 
L) Radiodiagnóstico; 
LI) Reumatologia; 
LII) Urologia (litotripsia e urodinâmica) e Uroginecologia; e 
LIII) Outras que em caráter excepcional e de extrema necessidade não seja ofertada pelo 
Hospital Naval de Ladário. 
4.1.1.2.1. As profissões e especialidades acima descritas não se constituem em um mí:nimo 
necessário, logo, o credenciamento. decorrente deste Edital poderá deixar de cobrir parte das 
mesmas. 
4.1.1.3. Atendimento de Urgência e Emergência: 
4.1.1.3.1. Os atos médicos praticados em caráter de urgência ou emergência terão um acréscimo 
de trinta por cento (30%) em seus portes nas seguintes eventualidades: 
a) No período compreendido entre 19h e 7h do dia seguinte, desde que não seja por 
conveniência do médico ou hospital; e 
b) Em qualquer horário aos sábados, domingos e feriados. 
4.1.1.3.2. Ao ato médico iniciado no período normal e concluído no período de 
urgência/emergência, aplica-se o acréscimo de trinta por cento (30%) quando mais da metade do 
procedimento for realizado no horário de urgência/emergência. 
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4.1.1.4. Serviços Auxiliares de Diagnóstico e de Tratamento, sendo desejável a existência de 
Laboratório de Análises Clínicas e de Serviço de Diagnóstico por Imagem, todos com 
disponibilidade para atendimento, durante 24 horas por dia, nas instalações da OSE a ser 
credenciada. 
4.1.1.5. Pronto-Socorro Geral para atendimento dos casos de urgência e emergência: 
4.1.1.5.1. Poderão compor a equipe médica as seguintes especialidades clínicas e cirúrgicas: 
I) Pediatria; 
II) Neurologia; 
IH) Clínica Médica; 
IV) Cardiologia; 
V) Cirurgia Geral, 
VI) Ortopedia; e 
VII) Outras. 
4.1.1.5.1.1. As especialidades acima descritas não se constituem em um mínimo necessário, logo, 
o credenciamento decorrente deste Edital poderá deixar de cobrir parte das mesmas. 
4.1.1.6. Centro Cirúrgico Geral com capacidade para atender à demanda de procedimentos 
eletivos e emergenciais solicitados pelos beneficiários de que trata este Projeto Básico. 
4.1.1.7. Centro de Terapia Intensiva (CTI) com capacidade para atender à demanda de 
procedimentos eletivos e emergenciais referentes aos beneficiários de que trata este Projeto 
Básico: 
4.1.1.7.1. O CTI deverá possuir as seguintes características mínimas: ser uma unidade físico
funcional do CREDENCIADO; com área física própria; com aparelhagem e equipe técnica 
especializada e permanente, incluindo médicos plantonistas durante 24 horas por dia; além de 
dispor de cardioversor, monitor cardíaco, monitorização de pressão não invasiva e invasiva, 
oxímetro de pulso, aspirador de secreções, eletrocardiógrafo, respirador de volume, bomba de 
infusão, gases medicinais e materiais necessários para a assistência do paciente, tais como 
equipamentos para assistência respiratória, hemoterapia, dissecção e punção de acesso central, 
traqueostomia. 
4.1.1.7.2. O CTI PEDIÁTRICO deverá conter, além dos listados no subitem acima, .--, 
equipamentos específicos para assistência pediátrica e neonatal, tais como berço aquecido, ' 
incubadora, CPAP e HOOD. 
4.1.1.8. Unidade de Hemodinâmica com capacidade para atender à demanda de procedimentos 
eletivos e emergenciais referentes aos beneficiários de que trata este Projeto Básico. 
4.1.1.9. Centro de Hemodiálise para atendimento hospitalar e ambulatorial com capacidade para 
atender à demanda de procedimentos eletivos e emergenciais referentes aos beneficiários de que 
trata este Projeto Básico. 
4.1.1.10. Unidade para Pacientes Coronarianos com capacidade para atender à demanda de 
procedimentos eletivos e emergenciais referentes aos beneficiários de que trata este Projeto 
Básico. 

4.1.2. Hospital Géral com Maternidade, com as seguintes especificações, não constituindo em 
um mínimo necessário:-
4.1.2.1. Atendimento médico-hospitalar ou em consultório, com disponibilidade para 
agendamento de consultas eletivas, com hora marcada. 
4.1.2.2. As seguintes profissões e respectivas especialidades clínicas e cirúrgicas poderão ser 
prestadas: 
I) Alergologia; 
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11) Anatomia Patológica e Citopatologia; 
111) Anestesiologia; 
IV) Angiologia (cirurgia vascular e linfática); 
V) Braquiterapia (radioterapia para próstata); 
VI) Cardiologia; 
VII) Cirurgia do Aparelho Digestivo (órgãos anexos e parede abdominal); 
VIII) Cirurgia Geral; 
IX) Cirurgia Cardíaca; 
XI) Hemodinâmica; 
XII) Cirurgia de Mama; 
XIII) Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
XIV) Cirurgias Ortopédicas; 
XV) Cirurgia Pediátrica; 
XVI) Cirurgia Plástica e Reparadora; 
XVII) Cirurgia Torácica; 
XVIII) Clínica Médica; 
XIX) Dermatologia Clínico-Cirúrgica; 
XX) Endocrinologia; 
XXI) Endoscopia Digestiva (CPRE); 
XXII) Fisioterapia; 
XXIII) Fisiatria; 
XXIV) Fonoaudiologia; 
XXVI) Gastroenterologia; 
XXV) Geriatria e Gerontologia; 
XXVI) Ginecologia e Obstetrícia; 
XXVII) Hematologia; 
XXVIII) Radiologista Geral (Raios-X simples e contrastado, ultrassonografia, Ecocardiografia, 
Tomografia e Ressonância Magnética); 
XXIX) Infectologia; 
XXX) Medicina Física e Reabilitação, Medicina do Sono e Medicina nuclear; 
XXXI) Nefrologia; 
XXXII) Neurocirurgia; 
XXXIII) Neurologia; 
XXXIV) Neurofisiologia; 
XXXV) Nutrição; 
XXXVI) Odontologia, Periodontia, Odontopediatria e Odontogeriatria; 
XXXVII) Oftalmologia; 
XXXVIII) Oncologia; 
XXXIX) Ortopedia e Traumatologia; 
XL) Terapia Ocupacional; 
XLI) Terapia semi-intensiva; 
XLII) Neonatal; 
XLIII) Otorrinolaringologia; 
XLIV) Pediatria; 
XLV) Pneumologia; 
XLVI) Proctologia; 
XLVII) Psicologia; 
XLVIII) Psicopedagogia; 
XLIX) Psiquiatria; 
L) Quimioterapia; 
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LI) RadlOdlagnostIco; "~ o ~ .,. ,' ~ " 
LII) Reumatologia; , ',T-:~ ' ~ ' : ' 
LIII) Urologia (litotripsia e urodinâmica) e Uroginecologia; e 
LIV) Outras que em caráter excepcional e de extrema necessidade não seja ofertada pelo 
Hospital Naval de Ladário. 
4.1.2.2.1. As profissões e especialidades acima descritas não se constituem em um mllllfllO 
necessário, logo, o credenciamento decorrente deste Edital poderá deixar de cobrir parte das 
mesmas. 
4.1.2.3. Serviços Auxiliares de Diagnóstico e de Tratamento, 
Laboratório de Análises Clínicas e Serviço de Diagnóstico 
disponibilidade de atendimento, durante 24 horas por dia, 
credenciada. 

sendo desejável a existência de 
por imagem, todos esses com 
nas instalações da OSE a ser 

4.1.2.4. Pronto-Socorro Geral para atendimento de casos de urgência e emergência: 
4.1.2.4.1 Poderão compor a equipe médica as seguintes especialidades clínicas e cirúrgicas: 
I) Pediatria; 
lI) Ginecologia; 
III) Obstetrícia; 
IV) Clínica Médica; 
V) Cardiologia; 
VI) Cirurgia Geral; 
VII) Neonatologia; e 
VIII) Ortopedia. 
4.1.2.4.1.1. As especialidades acima descritas não se constituem em um mínimo necessário, logo, 
o credenciamento decorrente deste Edital poderá deixar de cobrir parte das mesmas. 
4.1.2.5. Centro Cirúrgico Geral com capacidade para atender à demanda de procedimentos 
eletivos e emergenciais referentes aos beneficiários de que trata este Projeto Básico. 
4.1.2.6. CTI com capacidade para atender à demanda de procedimentos eletivos e emergenciais 
referentes aos beneficiários de que trata este Projeto Básico. 
4.1.2.6.1. O CTI deverá po'ssuir as seguintes características mínimas: ser uma unidade fisica 
funcional do CREDENCIADO; com área fisica própria; com aparelhagem e equipe técnica 
especializada e permanente, incluindo médicos plantonistas durante 24 horas por dia; além de 
dispor de cardioversor, monitor cardíaco, monitorização de pressão não invasiva e invasiva, ____ . 
oXÍlnetro de pulso, aspirador de secreções, eletrocardiógrafo, respirador de volume, bomba de 
infusão, gases medicinais e materiais necessários para a assistência do paciente, tais como 
equipamentos para assistência respiratória, hemoterápica, dissecção e punção de acesso central, 
traqueostomia. 
4.1.2.6.2. O CTI PEDIÁ TRICO deverá conter, além dos listados no subi tem acima, 
equipamentos específicos para assistência pediátrica e neonatal, tais como berço aquecido, 
incubadora, CPAP e HOOD. 
4.1.2.7. Berçário de Cuidados Básicos (BCB), Berçário de Cuidados Especiais (ALTO RISCO), 
Bloco Obstétrico e suas dependências, Pronto-Socorro Ginecológico e Obstétrico e Unidade de 
Tratamento Semi-Intensivo Neonatal (UTSIN). 
4.1.2.8. Unidade de Hemodiiiâmica com capacidade para atender à demanda de procedimentos 
eletivos e emergenciais referentes aos beneficiários de que trata este Projeto Básico. 
4.1.2.9. Centro de Hemodiálise para atendimento hospitalar e ambulatorial com capacidade para 
atender à demanda de procedimentos eletivos e emergenciais referentes aos beneficiários de que 
trata este Projeto Básico. , 
4.1.2.10. Unidade para Pacientes Coronarianos com capacidade para atender à demanda de 

.. procedimentos eletivOs e emergenciais referentes aos beneficiários de que trata este Projeto 
Básico. 
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4.1.3. Hospital Maternidade, com as seguintes especificações, não constituindo em um mínimo 
necessário: 
4.1.3.1. Atendimento Médico-Hospitalar nas seguintes especialidades: 
a)Ginecologia; 
b) Obstetrícia; 
c) Pediatria; e 
d) Neonatologia. 
4.1.3.2. Serviços Auxiliares de Diagnóstico e de Tratamento, sendo obrigatória a existência de 
Laboratório de Análises Clínicas e Serviço de Diagnóstico por Imagem, todos estes com 
disponibilidade de atendimento durante 24 horas por dia nas instalações da OSE a ser 
credenciada. 
4.1.3.3. Pronto-Socorro para atendimento dos casos de urgência e emergência, com a presença 
contínua de equipe médica nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria, com capacidade 
para atender à demanda de procedimentos eletivos e emergenciais referentes aos beneficiários de 
que trata este Projeto Básico, 
4.1.3.4. O CTI PEDIÁ TRICO deverá conter, além dos listados no subitem 4.1.1.7.1, 
equipamentos específicos para assistência pediátrica e neonatal, tais como berço aquecido, 
incubadora, CPAP e HOOD. 
4.1.3.5. Berçário de Cuidados Básicos (BCB), Berçário de Cuidados Especiais (ALTO RISCO), 
Bloco Obstétrico e suas dependências, Pronto-Socorro Ginecológico e Obstétrico e Unidade de 
Tratamento Semi-Intensivo Neonatal (UTSIN). 
4.1.4. Hospital Infantil, com as seguintes especificações, não constituindo em um mínimo 
necessário: 
4.1.4.1. Atendimento médico hospitalar na especialidade de Pediatria, com . todas as suas 
subespecialidades. 
4.1.4.2. Serviços Auxiliares de Diagnóstico e de Tratamento, sendo obrigatória a existência de 
Laboratório de Análises Clínicas e Serviço de Diagnóstico por Imagem, todos estes com 
disponibilidade de atendimento durante 24 horas por dia nas instalações da OSE a ser 
credenciada. 
4.1.4.3. Pronto-Socorro para atendimento dos casos de urgência e emergência: 
4.1.4.3.1. Poderão compor a equipe médica as seguintes especialidades clínicas e cirúrgicas: 
Pediatria (com as subespecializações) e Cirurgião Pediátrico. 
4.1.4.3.1.1. As especialidades acima descritas não se constituem em um mínimo necessário, logo, 
o credenciamento decorrente deste Projeto Básico poderá deixar de cobrir parte das mesmas. 
4.1.4.4. Centro Cirúrgico Geral com capacidade para atender à demanda de procedimentos 
eletivos e emergenciais referentes aos beneficiários de que trata este Projeto Básico. 
4.1.4.5. Unidade de Tratamento Semi-Intensivo com capacidade para atender à demanda de 
procedimentos eletivos e emergenciais referentes aos beneficiários de que trata este Projeto 
Básico. 
4.1.4.6. O CTI PEDIÁ TRICO deverá conter, além dos listados no subitem 4.1.1.7.1, 
equipamentos específicos para assistência pediátrica e neonatal, tais como berço aquecido, 
incubadora, CPAP e HOOD. 
4.1.4.7. Berçário de Cuidados Básicos (BCB), Berçário de Cuidados Especiais (ALTO RISCO) e 
Unidade de Tratamento Semi-Intensivo Neonatal (UTSIN). 



necessário: 
4.1.5.1. Atendimento médico hospitalar na especialidade de Oftalmologia. 
4.1.5.2. Serviço de urgência e emergência durante 24 horas por dia, com presença física de 
médíco especialista em Oftalmologia. 
4.1.5.3. Disponibilidade de acomodações adequadas para os pacientes, em ambiente individual 
ou coletivo e, ainda, isolamento para casos selecionados. 
4.1.5.4. A consulta de oftalmologia padrão inclui: anamnese, refração, inspeção das pupilas, 
acuidade visual, retinoscopia e ceratometria, fundoscopia, biomicroscopia do segmento anterior, 
exame sumário da motilidade ocular e do senso cromático. 
4.1.5.5. Procedimentos diagnósticos básicos; a saber: curva tensional diária, campimetria, 
mapeamento de retina, retino grafia, fonometria e visão subnormal. 
4.1.5.6. Procedimentos terapêuticos nas áreas de conjuntiva, córnea, câmara anterior, cristalino, 
vítreo e retina. 
4.1.5.7. Centro Cirúrgico com capacidade para atender à demanda de procedimentos eletivos e -
emergenciais referentes aos beneficiários de que trata este Projeto Básico. 
4.1.6. Hospital Psiquiátrico, com as seguintes especificações, não constituindo em um mínimo 
necessário: 
4.1.6.1. Atendimento médico hospitalar na especialidade de Psiquiatria. 
4.1.6.2. Serviço de urgência e emergência durante 24 horas por dia, com presença física de 
médico especialista em Psiquiatria. 
4.1.6.3. Disponibilidade de acomodações adequadas para os pacientes, em ambiente individual 
ou coletivo e, ainda, isolamento para casos selecionados. 
4.1.6.4.Equipe multidisciplinar composta por médico clínico, neurologista, psicólogo e terapeuta 
ocupacional. 
4.1.6.5. Suporte de Laboratório de Análises Clínicas para os casos em que houver necessidade. 
4.1.6.6. Enfermagem especializada em remoção domiciliar, caso necessário. 
4.1.6.7. Unidade para tratamento de dependentes químicos, separada das alas de doentes 
psiquiátricos. 

4.1.7. Unidade de Terapia Intensiva para Adultos, com as seguintes especificações, não /"'-. 
constituindo em um mínimo necessário: 
4.1.7.1. Ser uma unidade físico-funcional do CREDENCIADO; com área física própria; com 
aparelhagem e equipe técnica especializada e permanente, incluindo médicos plantonistas 
durante 24 horas por dia; e 
4.1. 7 .2. Dispor de cardioversor, monitor cardíaco, monitorização de pressão não invasiva e 
invasiva, oxímetro de pulso, aspirador de secreções, eletrocardiógrafo, respirador de volume, 
bomba de infusão, gases medicinais e materiais necessários para a assistência do paciente, tais 
como equipamentos para assistência respiratória, hemoterápica, dissecção e punção de acesso 
central, traqueostomia. 

4.1.8. Unidade de Terapia Intensiva PediátricalNeonatal, com as seguintes especificações, não 
constituindo em um mínimo necessário: 
4.1.8.1. A UTI deverá conter, além dos já contemplados, os seguintes equipamentos: 
4.1.8.1.1. Equipamentos específicos para assistência pediátrica e neonatal, tais como berço 
aquecido, incubadora, CPAP e HOOD. 
4.1.8.1.2. Berçário de Cuidados Básicos (BCB) e Berçário de Cuidados Especiais (ALTO 
RISCO). 
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4.1.9.1. Cooperativa de Trabalho Médico em condições de prestar a~~ e' : ~. . ed~cçp",;,/' 
" c,,",, "I). • .. ,.,; " f " " 

Hospitalar, com exercício de atividades em caráter regular, vinculada(s) ao(~HÚ's~ " -~4P~/ 
venham a ser cred~nciado(s), no(s) qu~l (is) a C?operativa em que:tão ~reste~e~/~-,~ ... / 
4.1.9.2. O credencIamento de cooperatlva devera observar os segurntes lmpedlmentos:'-
a) O médico cooperado não poderá possuir qualquer vínculo com o Hospital credenciado, à 
exceção de vínculo de natureza estatutária, consubstanciado em diretoria sem subordinação ou 
participação societária; 
b) O médico cooperado não poderá ser subordinado à Administração do Hospital credenciado, 
por exemplo, quanto à defrnição de escala de trabalho, controle de frequência, etc. 
c) A definição da escala de trabalho ocorrerá entre a administração hospitalar e a cooperativa; e 
d) A indicação do médico prestador de serviço dar-se-á por parte da cooperativa, sem que o 
Hospital Credenciado possa indicar ou recusar determinado profissional; e 
e) O Hospital credenciado não poderá realizar pagamentos ou outras transferências a que título 

for, diretamente, para os médicos cooperados. 

4.1.10. Clínica(s) de Reabilitação com as seguintes especificações, não constituindo em um 
mínimo necessário: 
a) Fisioterapia; 
b) Médico, Enfermeiro ou Fisioterapeuta, na especialidade de acupuntura; 
c) F onoaudiologia; 
d) Terapia Ocupacional; e 
e) Psicologia. 
4.1.10.1. Fisioterapia ambulatoriais: 10 (dez) sessões mensais por paciente. 
4.1.10.2. Paciente internado enfermaria/apartamento: 1 (uma) sessão de fisioterapia por dia, 
independente da escolha do tratamento; 
4.1.10.3. Paciente internado em UTI: 3 (três) sessões por dia (2 respiratórias e 1 motora). 
4.1.10.4. Sessão(ões) excedente(s) deverá(ão) ser acompanhada(s) de justificativa do profissional 
assistente a ser verificado na auditoria concorrente e informada no relatório. 
4.1.10.5. Nos casos em que houver indicação de um maior número de sessões a solicitação 
deverá ser encaminhada para o Serviço de Fisioterapia do Hospital Naval de Ladário 
acompanhada do laudo do especialista para análise e autorização, a depender do que for 
observado durante a avaliação realizada por um Oficial militar fisioterapeuta do próprio Serviço. 
4.1.10.6. Sessão em horário especial, deverá ser caracterizada como de urgência ou emergência e 
deverá constar na prescrição médica e ser justificada no campo Observações do relatório médico. 
Os honorários fisioterapêuticos serão estabelecidos de acordo com a tabela COFFITO, inclusive 
para horários especiais, feriados e finais de semana. 
4.1.10.7. A assistência Fisioterapêutica realizada no ambiente aquático deverá ser realizada 
apenas e somente pelo profissional de fisioterapia devidamente registrado. 
4.1.10.8. Será autorizado pelo CREDENCIANTE o limite de 2 (duas) sessões semanais para o 
tratamento de hidroterapia. Nos casos em que houver indicação de um maior número de sessões 
a solicitação deverá ser encaminhada para o Serviço de Fisioterapia do Hospital Naval de 
Ladário acompanhada do laudo do especialista para análise e autorização, a depender do que for 
observado durante a avaliação realizada por um Oficial, fisioterapeuta, do próprio Serviço. 
4.1.10.9. Será autorizado pelo CREDENCIANTE o limite de 1 (uma) sessão semanal para o 
tratamento de Reeducação Postural Global (RPG). 
4.1.10.10. Nutrição: Essa assistência é prestada para fins de acompanhamento dietoterápico e 
está limitada a uma consulta a cada 30 dias. 
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4.1.10.11. Estão incluídas na consulta nutricional ambulatorial: a avaliação.antr' 1JQrriê içª, . 
exame fisico, solicitação de exames bioquímicos, anamnese alimentar, cálcúle _~ < ~ -., . ~!;_ '6 
prescrição nutricional conforme necessidade nutricional do paciente. . '.'. -

4.1.11. Laboratório(s) de Análises Clínicas e/ou de Citopat01ogia. 

4.1.12. Clínica(s) Odontológica(s) nas seguintes especialidades: 
a) Cirurgia Buco-Maxilo-Facial; 
b) Endodontia; 
c) Dentística; 
d) Periodontia; 
e) Prótese; 
f) Estomatologia; 
g) Implantodontia; 
h) Odontopediatria; 
i) Ortodontia; 
j) Disfunção Temporomandibular; 
k) Radiologia; e 
I) Ortopedia Funcional dos Maxilares. 

4.1.13. Clínica de Especialidades Médicas abrangendo as especialidades listadas no subitem 
4.1.1.2. 

4.1.14. O credenciamento de Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) tem como objetivo suprir 
as necessidades nas seguintes especialidades: 
a) Alergologia; 
b) Anestesiologia; 
c) Angiologia (Cirurgia Vascular e Linfática); 
d) Cardiologia; 
e) Cirurgia Geral; 
f) Dermatologia Clínico-Cirúrgica; 
g) Endocrinologia; 
h) Endoscopia Digestiva (CPRE); 
i) Gastroenterologia; 
j) Geriatria e Gerontologia; 
k) Ginecologia e Obstetrícia; 
I) Hematologia; 
m) Infectologia; 
n) Medicina Física e Reabilitação; 
o) Medicina Nuclear; 
p) Nefrologia; 
q) Neurocirurgia; 
r) Neurologia; 
s) Neurofisiologia; 
t) Oftalmologia; 
u) Ortopedia e Traumatologia; 
v) Fisioterapia; 
x) Terapia Semi-Intensiva; 
w) Neonatologia; 
y) Otorrinolaringologia; 
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z) Pediatria; ,~ ..... ",,' '. ". ' 
aa) Pneumologia; 
ab) Proctologia; 
ac) Psiquiatria; 
ad) Reumatologia; 
ae) Urologia; 
ai) Fisioterapia; 
ag) Fonoaudiologia; 
ah) Terapia Ocupacional; 
ai) Psicologia; 
aj) Nutrição; 
ak) Cirurgião-dentista; 
ai) Cirurgia Buco-Maxilo-Facial; 
am) Dentística; 
an) Endodontia; 
ao) Periodontia; 
ap) Prótese; 
aq) Estomatologia; 
ar) Implantodontia; 
as) Odontopediatria; 
at) Ortodontia; 
au) Disfunção Temporomandibular; 
av) Ortopedia Funcional dos Maxilares; e 
ax) outras que em caráter excepcional e de extrema necessidade não possam ser ofertados pelo 
Hospital Naval de Ladário. 

4.1.15. Serviço Integrado de Atenção Domiciliar e Internação Domiciliar com as seguintes 
especificações: 
4.1.15.1. Para o início do atendimento de Atenção Domiciliar à saúde, a apresentação do paciente 
à equipe de profissionais do CONTRATADO ocorrerá por conta do beneficiário e/ou de seu 
responsável, por meio do agendamento de visita solicitada por parte do CONTRATANTE para a 
elaboração do PAD (planejamento de Atenção Domiciliar), utilizando como referencial a tabela 
NEAD, documento que contempla um conjunto de medidas que orienta a atuação de todos os 
profissionais envolvidos de maneira direta ou indireta na assistência a cada paciente em seu 
domicílio desde sua admissão até a alta (RDC ANVISA nO 11/2016). 
4.1.15.2. O PAD deverá apresentar a real situação do paciente, contendo: dados de identificação 
(paciente e responsável), diagnósticos, histórico clínico do paciente, medicamentos em uso, 
avaliação de dependência, sistema tegumentar, exame fisico, avaliação da dor, avaliação por 
aparelhos (respiratório, digestivo e geniturinário), avaliação do domicílio, recursos necessários 
para atendimento (materiais e equipamentos) e enquadramento do tipo de atenção domiciliar. 
4.1.15.3. Estão enquadrados como prioridade, os seguintes grupos de indivíduos: 
a) Idosos a partir de 60 anos; 
b) Portadores de doenças crônico-degenerativas agudizadas; 
c) Portadores de patologias que necessitem de cuidados paliativos; e 
d) Portadores de incapacidade funcional, provisória ou permanente. 
4.1.15.4. Uma equipe multidisciplinar do Hospital Naval de Ladário coordenada pela Seção de 
Regulação, que indicará ao CONTRATADO o paciente que receberá a atenção domiciliar. à 
saúde, a fim de que proceda à avaliação do caso e à elaboração do Plano de Atenção Domiciliar. 
4.1.15.5. A Equipe Multidisciplinar será composta minimamente por médico, enfermeiro, 
fisioterapeuta, fonoaudióloga e nutricionista. Ressalta-se que as especialidades acima descritas 
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não se constituem em um mínimo necessário, logo, a avaliação de elegibilidade \iô~: p'à i~- ie~ ; . '( . .. . . 
a assistência domiciliar poderá deixar de contar com parte das mesmas. . . "'-, . - ' . ~ ~ ' 
4.1.15.6. O atendimento de Atenção Domiciliar à saúde será autorizado após homol' y·ão do 
referido Plano pelo Diretor do Hospital Naval de Ladário, após ouvida a Seção de Regulação, 
oportunidade na qual será expedida a competente Guia de Atendimento para Atenção Domiciliar 
à Saúde. As internações domiciliares serão exclusivamente autorizadas pela DSM. 
4.1.15.7. À Seção de Regulação competirá realizar os contatos com a equipe profissional do 
CONTRATADO para eventuais alterações no PAD proposto, respeitados os preceitos éticos 
estabelecidos por parte do Conselho Federal de Medicina - CFM. 
4.1.15.8. Deverá ser priorizada a desmobilização da atenção domiciliar à saúde com a redução 
gradual da estrutura disponibilizada, de acordo com a evolução do plano terapêutico previamente 
acordado, até a alta da atenção domiciliar, dar-se-á conforme os critérios do Plano de Atenção 
Domiciliar. 
4.1.15.9. O CONTRATANTE poderá, por meio da Seção de Auditoria do Hospital Naval de 
Ladário, solicitar ao CONTRATADO, em regime de transição coordenada, o início da atenção 
domiciliar à saúde de pacientes internados em OSE, assim que o mesmo obtenha alta hospitalar. ._ 
4.1.15.10. A Atenção Domiciliar à saúde terá prazo determinado, podendo, entretanto, no 
decorrer do período inicialmente estabelecido sofrer alterações, em consequência da 
evolução/necessidades clínicas do paciente e adesão deste e de seu grupo familiar à assistência 
oferecida. 
4.1.15.11. O plano de Atenção Domiciliar (PAD) do paciente admitido deve ser revisado de 
acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. Esta revisão deve 
conter data, assinatura do profissional de saúde que acompanha o paciente. 
4.1.15.12. A autorização da GAU será válida para no máximo 30 dias. 
4.1.15.13. Se houver necessidade de continuidade do tratamento domiciliar, nova solicitação 
deverá ser enviada. 
4.1.15.14. As prorrogações deverão ser encaminhadas ao CONTRATANTE a cada período de 30 
(trinta) dias, obedecendo aos mesmos períodos de cobrança, com o objetivo de prolongar a 
atenção prestada ao beneficiário pelo próximo período. 
4.1.15.15. Junto com as prorrogações deverão estar anexados os relatórios dos profissionais da 
equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutncIOnista, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo e fisioterapeuta) envolvidos no atendimento do /'_. 
paciente. 
4.1.15.16. Quando houver curativos, deverá estar anexado o relatório padrão para curativos da 
equipe especializada em lesão, devendo, o mesmo, ser preenchido pelo enfermeiro (a) 
responsável. Na evolução deve constar profundidade (medidas), presença de infecção, 
comprometimento tecidual (estágio/grau), tipo de tecido encontrado, materiais utilizados e 
prescritos e programação de alta/desmame dos mesmos. 
4.1.15.17. Quando há necessidade de prescrição de dieta enteral priorizar a utilização de dieta 
artesanal. Diante da inviabilidade, utilizar preferencialmente item pertencente à "Relação de 
dietas e suplementos nutricionais" disponível na página eletrônica da Diretoria de Saúde da 
Marinha; e 
4.1.15.18. Ao [mal do período será emitida uma autorização constando o plano de atendimento 
liberado, contemplando os recursos humanos necessários, materiais, medicamentos, dispositivos 
e equipamentos, além da definição da periodicidade do envio de relatórios de atendimento. Os 
orçamentos referentes às intercorrências serão aprovados no decorrer do atendimento. 
4.1.15.19. A regulação da atenção domiciliar é realizada através de autorizações prévias 
divididas em duas modalidades: 
a) Prorrogações; e 
b) Complementares (intercorrências). 
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paciente serão entregues pelo CONTRATADO na residência do (a) mesmo (a),"'iQ'ecl:t ·. 6 ,Sp.'.:., .. ; 
de recebimento a ser assinado pela pessoa por ele responsável, sob pena de não, ".,.;, .' .~.~'(('" 
devendo ser previamente autorizado pelo Hospital Naval de Ladário. 
4.1.15.21. O CONTRATADO deverá promover orientação continuada junto a famílialcuidador, 
devendo ser orientada a assumir os cuidados com o paciente tendo em vista a promoção do 
autocuidado. 
4.1.15.22. O CONTRATADO deverá elaborar o relatório de alta domiciliar quando ocorrer 
alguns dos seguintes motivos: 
a) Alta por melhora; 
b) Recuperação parcial, que possibilite tratamento ambulatorial; 
c) Quando o (a) usuário (a) não mais preencher qualquer dos requisitos a que se refere este 
credenciamento; 
d) Ausência do responsável pelos cuidados do (a) usuário (a) durante a atenção domiciliar, 
comprovada pela equipe multidisciplinar do CONTRATANTE ou CONTRATADO; 
e) Internação ou reinternação hospitalar por piora do quadro clínico; e 
f) Óbito. 
4.1.15.23. A Diretoria de Saúde da Marinha procederá à reavaliação mensal dos casos de atenção 
domiciliar à saúde, com a finalidade de deliberar sobre a necessidade ou não da continuidade 
desse tipo de atendimento, assim como, alterações no plano terapêutico. 
4.1.15.24. O Hospital Naval de Ladário deverá elaborar relatório multidisciplinar 
circunstanciado, detalhando quadro atual do paciente, se houve ou não melhora após início do 
plano terapêutico, condições de moradia, se há ou não presença de cuidado r, quais os materiais e 
medicamentos efetivamente utilizados pelo paciente e fornecidos pela OSE (para os casos de 
Internação Domiciliar). 
4.1.15.25. Os pacientes beneficiários do FUSMA e seus dependentes deverão ser encaminhados 
por Guia de Apresentação do usuário (GAU) serão identificados da seguinte fonna: 
a) Os beneficiários do FUSMA e seus dependentes deverão apresentar o a carteira de identidade; 
e 
b) Quando o beneficiário não possuir o respectivo cartão deverá apresentar, no ato do 
atendimento, a Declaração de Beneficiário Inicial ou Declaração de Dependente do FUSMA, 
fornecida pela OM (Organização Militar) acompanhada da carteira de identidade militar ou, caso 
não possua, outro documento de identificação próprio (carteira de identidade, certidão de 
nascimento ou outro documento que o identifique). 
4.1.15.27. Constará do equipamento o mobiliário hospitalar, para o período contratado, composto 
de um aparelho de pressão, uma cama hospitalar básica, sem rodas, com grade, uma cadeira de 
higiene, um suporte de soro, micronebulizador, glicosímetro e um aspirador de secreção, 
confonne a necessidade de cada usuário. Esses equipamentos não poderão ser remunerados em 
separado, estando incluídos nas diárias (Internação Domiciliar). 
4.1.15.28. Nos casos de emergência, onde a compra prévia do medicamento, material 
descartável, dieta, produtos nutricionais e gases medicinais utilizados por parte do 
CONTRATADO não se mostre possível, ou seja, necessidade não planejável a ser empregada em 
procedimento médico em curso ou quando caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa comprometer a segurança de pessoas o fornecimento poderá ser realizado por parte do 
próprio CONTRATANTE. 
4.1.15.29. O CONTRATADO deverá manter, durante toda a internação domiciliar, em tempo 
integral, estrutura de serviços específicos e de apoio à atenção domiciliar de casos de 
urgência/emergência necessários aos atendimentos em domi<:;í1io e à remoção dos pacientes para 
Organização Saúde Extra-Marinha (OSE) contratada. 
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4.1.15.30. As intercorrências clínicas, decorrentes de urgênciaJemergênci;;\/ 'd ~ãôo ' ser 
\}~ . ' -"--" . ' 

comunicadas por parte do CONTRATADO em até 2 (dois) dias úteis ao CONT o o T'~ 

contar da data da ocorrência, mediante o fornecimento dos elementos neces' 's o"para 
comprovação da emergência ou da urgência, a fIm de controle e providências administrativas. 
4.1.15.31. O FUSMA não se responsabilizará ou ressarcirá as despesas, caso não seja 
comprovada a urgência e (ou) a emergência ou não tenham sido cumpridas as providências 
acima previstas. 
4.1.15.32. A remoção do paciente, quando necessária, deverá ser efetuada, exclusivamente, para 
a rede de OSE credenciadas por parte do CONTRATANTE, bem como deverá ser devidamente 
justifIcada. A remoção do paciente ocorrerá das seguintes formas: 
a) De responsabilidade do CONTRATADO, com uso do serviço de atendimento pré-hospitalar e 
inter-hospitalar móvel próprio ou subcontratado, conforme valores constantes na Lista 
Referencial de Preços, anexo S do Edital; e 
b) De responsabilidade do CONTRATANTE, com utilização do serviço de atendimento 
hospitalar e inter-hospitalar móvel próprio, ou contratados por meio de outro credenciado. Neste 
caso, a CREDENCIADA deverá solicitar à Seção de Regulação a remoção do paciente. 
4.1.15.33. Quando houver necessidade de nova internação hospitalar do benefIciário, decorrente 
da evolução do quadro clínico durante o tratamento domiciliar, o CONTRATADO deverá 
encaminhá-lo, preferencialmente, ao hospital conveniado do CONTRATANTE. O 
encaminhamento à OSEnão credenciada será precedida de justifIcativa sobre eventuais 
impedimentos ou indicações médicas, e apenas nas hipóteses de urgência e emergência, devendo 
ser comunicado no prazo de 24 horas ao Hospital Naval de Ladário. 
4.1.15.34. O CONTRATADO, presentado no seu corpo clínico, prestará atenção domiciliar nas 
modalidades de assistência domiciliar, internação domiciliar, procedimentos de enfermagem, 
treinamento de cuidador/acompanhante, oxigenioterapia, transporte em ambulância, honorários 
médicos e de fIsioterapeutas (motora e/ou respiratória) e de outras especialidades necessárias à 
prestação do serviço de assistência domiciliar à saúde. 
4.1.15.35. DefInições: 
4.1.15.35.1. Atendimento domiciliar: prestado por vlSlta de equipe multidisciplinar de 
profIssionais da área de saúde integrada por médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, 
terapeuta ocupacional, assistente social a assistência de fIsioterapeuta, quando se fIzer necessário 
constará de suporte básico. 
4.1.15.35.2. Internação domiciliar: indicada para pacientes agudos ou crônico-agudizados 
(situações excepcionais, autorizadas pela DSM), no momento de término da hospitalização, para 
transição adequada do hospital para a residência, quando necessário. A internação domiciliar 
compreende as seguintes modalidades: 
a) Internação domiciliar de baixa complexidade: incluem os serviços de técnico de enfermagem 
por 06 (seis) h/dia, assistência multidisciplinar e material e medicamentos autorizados no PAD; 
b) Internação domiciliar de média complexidade: incluem os serviços de técnico de enfermagem 
por 12 (doze) h/dia, assistência multidisciplinar e material e medicamentos autorizados no PAD; 
c) Internação domiciliar de alta çomplexidade: inclui os serviços de técnico de enfermagem por 
24 (vinte e quatro) hldia, assistência multidisciplinar e material e medicamentos autorizados no 
PAD;e . 
d)Procedimentos de enfermagem: enfermagem pontual, serviços de técnico de enfermagem ou 
enfermeiros, durante o atendimento domiciliar para realização de curativos, administração de 
medicamentos por todas as vias, administração de dietas enterais, realização de higiene em 
pacientes acamados e outros atendimentos de enfermagem que não requeiram acompanhamento 
contínuo. 
4.1.15.36. CONTRATADO deverá realizar os treinamentos necessanos aos 
cuidadores/acompanhantes dos pacientes a serem assistidos pela atenção domiciliar à saúde. 
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profissionais que integram sua equipe multidisciplinar de atenção domiciliar \ " 
respectivos registros nos conselhos de classe, cadastrados e autorizado 
CONTRATADO para atender aos beneficiários deste contrato nas respectivas ~M~re 
especialidades: 
4.1.15.37.1. O CONTRATADO obriga-se a manter atualizada a relação acima indicada; e 
4.1.15.37.2. Quando a equipe multidisciplinar do CONTRATADO for constituída, em parte ou 
no seu todo, por meio de cooperativa vinculada, esta deverá apresentar a relação acima descrita, 
cumpridas as formalidades postas, diretamente para o CONTRATANTE. 
4.1.15.38. Os serviços contratados serão prestados diretamente por profissional da própria OSE, 
entendendo-se como: 
a) O membro do Corpo Clínico do CONTRATADO; 
b) O que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; e 
c) O autônomo que presta serviço ao CONTRATADO. 
4.1.15.39. O PAD deverá conter a descrição nominal dos integrantes da equipe multidisciplinar 
de saúde que prestará a assistência domiciliar ao paciente, contendo os números de telefone dos 
profissionais da referida equipe para os contatos que se fizerem necessários entre o paciente e/ou 
seu responsável com a equipe de atenção domiciliar. 
4.1.15.40. O CONTRATADO obriga-se a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, 
documentos médico-legais, justificativas para execução dos exames, lista de pacientes em 
acompanhamento e quaisquer outros documentos pertinentes segundo as normas de 
regulamentação vigentes. 
4.1.15.41. A solicitação de exame ou procedimento coberto pelo FUSMA será, obrigatoriamente, 
precedida de análise do Serviço de Regulação, que decidirá pela sua autorização ou negação. 
4.1.15.42. Toda medicação a ser administrada ao paciente em tratamento domiciliar deverá ter 
aprovação prévia da Seção de Regulação. Não será coberto pelo FUSMA o fornecimento de 
medicamentos orais ou de uso contínuo, ficando a cargo da família paciente. 
4.1.15.43. Caso solicitado, o CONTRATADO obriga-se a advertir o paciente ou seu responsável 
de que suportará os pagamentos decorrentes de exame, procedimento, material e afins não 
cobertos pelo FUSMA. 
4.1.15.44. Não será autorizada ou poderá ser cancelada a atenção domiciliar quando: 
a) O domicílio do (a) usuário (a) apresentar difícil acesso à ambulância, equipamento ou 
atendimento de urgência; 
b) As condições emocionais do (a) usuário (a) ou de familiar inviabilizarem o tratamento; 
c) Não houve aceitação ou não adaptação pelo (a) usuário (a) ou sua família às normas do 
programa; 
d) Não houver aceitação da equipe multidisciplinar pelo (a) usuário (a), responsável ou família; e 
e) A equipe multidisciplinar da OSE ou da MB entenderem inviável a implementação do 
programa. 
4.1.15.45. No caso de óbito do beneficiário, o CONTRATADO notificará., de imediato, a família 
do paciente e o Hospital Naval de Ladário, através do telefone (67) 3234-1211. 
4.1.15.46. O abandono do tratamento realizado, pelo beneficiário, implicará no término da 
autorização para o procedimento e na indenização do serviço já prestado. 
4.1.15.47. A utilização do Serviço Integrado de Atenção Domiciliar será autorizada, 
exclusivamente, pela Diretoria de Saúde da Marinha, após a análise da necessidade e viabilidade 
apresentada em cada caso pelo Hospital Naval de Ladário. 

4.1.16. Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar e Inter-Hospitalar Móvel contendo as seguintes 
especificações, nos termos da Portaria Ministerial nO 2.048, de 05 de novembro de 2008, do 
Ministério da Saúde: 
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b) Ambulâncias do TIPO B - Ambulância de Suporte Básico: veículo destinado ao transporte 
inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de 
pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de 
intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino; 
c) Ambulâncias do TIPO C - Ambulância de Resgate: veículo de atendimento de urgências pré
hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em local de difícil acesso, com 
equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas); e 
d) Ambulâncias do TIPO D - Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao 
atendimento de transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalar e/ou 
transporte inter-hospitalar , que necessitam de cuidados médicos intensivos; bem como dos 
materiais, medicamentos e equipamentos previstos na Portaria acima referida. 
4.1.16.1. O atendimento pré-hospitalar será realizado por meio de pronto socorro móvel (adulto, 
pediátrico ou neonatal) ou ambulâncias, nas situações de emergências e de urgências médicas, . 
por equipes compostas de auxiliares treinados e lideradas por médico intensivista. 
4.1.16.2. O atendimento inter-hospitalar compreende o transporte de pacientes entre a rede 
hospitalar ou para essa, na área de abrangência especificada. 
4.1.16.3. Equipe responsável pela prestação dos serviços, nos casos de urgência e emergência, 
deverá ser composta por: 
a) Um motorista com curso de socorrista; 
b) Um técnico ou auxiliar de enfermagem habilitado; e 
c) Um médico intensivista, ou médico com curso de Advanced Trauma Life Support (ATLS) ou 
Advanced Cardiologic Life Support (ACLS) . 
4.1.16.4. A equipe responsável pela prestação dos serviços, nos demais casos, deverá ser 
composta por: 
a) Um motorista com curso de socorrista; e 
b) Dois profissionais de enfermagem habilitados. 

4.2. É permitido ao CREDENCIADO subcontratar os seguintes serviços: unidades de terapia 
intensiva, serviços laboratoriais, serviços de apoio ao diagnóstico, serviço de atendimento de ..
enfermagem, locação de material hospitalar, serviços de remoção terrestre e outros que se 
fizerem necessários, observados os seguintes requisitos: 
a) O sub contratado deverá preencher os requisitos de habilitação, pertinentes a sua empresa, 
postos neste Projeto Básico; 
b) A subcontratação não liberará o CREDENCIADO de suas responsabilidades contratuais e 
legais, quanto ao objeto subcontratado; 
c) O CREDENCIANTE deverá autorizar de forma prévia e expressa a subcontratação no caso 
concreto; e 
d) O CREDENCIADO deverá indicar os eventuais subcontratados no momento de assinatura do 
termo de credenciamento principal. 

5 - DIÁRIAS E TAXAS 
Este item contempla o valor e a forma de cobrança das diárias, da taxa de sala, do valor por 

hora excedente/tipo de sala, ,dos procedimentos, da taxa de uso de equipamentos, dos 
procedimentos vídeos assistidos, das taxas de equipamentos e da gasoterapia, correspondente a 
classificação das clínicas e hospitais. 
5.1. Acomodações Hospitalares: 
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legislação, obedecendo-se aos seguintes padrões: 
a) Enfermaria: acomodação coletiva para dois e até três pacientes, equipada com banheiro 
completo, telefone e ar-condicionado - para Praças (Suboficial, Sargento, Cabo e Marinheiro) e 
seus dependentes; 
b) Enfermaria em hospital dia: para beneficiários de pequena ou média cirurgia que não 
requeira pernoite, em acomodação com até três leitos, equipada com banheiro completo, telefone 
e ar-condicionado - para Praças (Suboficial, Sargento, Cabo e Marinheiro) e seus dependentes; 
c) Apartamento individual: para 1 (um) beneficiário, equipada com banheiro privativo 
completo, telefone e ar-condicionado - para Oficiais (Almirante, Capitão de Mar e Guerra, 
Capitão de Fragata, Capitão de Corveta, Capitão-Tenente, Primeiro-Tenente, Segundo-Tenente, 
Guarda-Marinha) e seus dependentes; e 
d) Apartamento individual em hospital dia: para 1 (um) beneficiário de pequena ou média 
cirurgia que não requeira pernoite, equipada com banheiro privativo completo, telefone e ar-: 
condicionado - para Oficiais (Almirante, Capitão de Mar e Guerra, Capitão de Fragata, Capitão 
de Corveta, Capitão-Tenente, Primeiro-Tenente, Segundo-Tenente, Guarda-Marinha) e seus 
dependentes. 
5.1.2. A parturiente terá direito à acompanhante, indicado pela mesma, durante o pré parto, parto 
e pós parto, por 48 horas, incluindo paramentação, acomodação e alimentação, salvo 
contraindicação do médico. 

5.2. Definições: 
a) Diária hospitalar: É a modalidade de cobrança pela permanência de um paciente por um 
período indivisível superior a 12 horas, até 24 horas em uma instituição hospitalar. A Diária 
Hospitalar será contada do dia imediato da internação, excluído o dia da alta hospitalar, se a 
mesma ocorrer até às 12 (doze) horas; 
b) Day Clinic ou Day Hospital: É compreendida como a assistência intermediária entre a 
internação e o atendimento ambulatorial, para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, 
diagnósticos e terapêuticos, eletivos, onde não há pernoite do paciente, período inferior a 12 
horas; e 
c) Isolamento: Alojamento especial para acomodação de pacientes por ordem médica ou da 
comissão de controle de infecção hospitalar, mediante registro médico em prontuário e processo 
infeccioso grave, por germes multirresistentes, comprovados por exames laboratoriais. 

5.3. Composição das Diárias: 
5.3.1. Diárias Normais: Considerado nas internações clínicas ou cirúrgicas, em apartamento, 
enfermaria, berçário normal, e day hospital. 
5.3.1.1. O valor da diária compreende: 
a) Instalações físicas (quarto, banheiro, ambientes de apoio); 
b) Leito próprio (cama, berço), com leito de acompanhante para quarto ou apartamento; 
c) Troca de roupa de cama (paciente e acompanhante) e banho do paciente; 
d) Procedimentos de enfermagem: 
I) Preparo e administração de medicamentos por todas as vias, assim como trocas de frascos para 
soroterapia ou para dietas tanto enterais como parenterais; 
lI) Aspirações, inalações; 
III) Controle do balanço hídrico, de drenos, de diurese, antopométrico, de PVC e de gerador de 
marca-passo, dentre outros; 



IV) Coleta de "espécimes biológicas (urina, fezes, sangue e secreções); 
V) Controle e monitorização de sinais vitais; 
VI) Controle de glicemia; 
VII) Cuidados e higiene pessoal do paciente; 
VIII) Curativos; 
IX} Locomoção interna do paciente; 
X) Mudança de decúbito; 
XI) Preparo do paciente para procedimentos cirúrgico, diagnóstico e terapêuticos (enteroclisma, 
lavagem gástrica, tricotomia, enteróclise, venóclise, cateterismo, entre outros); 
XII) Sondagens; 
XIII) Retiradas de pontos; 
XIV) Transportes de equipamentos (RX, Eletrocardiógrafo, Ultrassom, etc); 
XV) Orientações gerais por ocasião da alta; e 
XVI) Preparo do corpo em caso de óbito. 
e) Desinfectação ambiental; 
f) Rouparia (permanente ou descartável), campos cirúrgicos e compressas; 
g) Lavagem e esterilização do instrumental e salas; 
h) Dieta de pacientes conforme prescrição médica, exceto dietas especiais (parenterais ou 
enterais, por sonda nasogástrica, gastrostomia, jejunostomia ou ileostomia), incluindo café da 
manhã do acompanhante; 
i) Assepsia e antissepsia da equipe e paciente, incluindo materiais e antissépticos; 
j) Equipamentos necessários ao atendimento do paciente (cadeiras de higiene, escadinhas, 
suportes para soro, colchão caixa de ovo etc); 
k) Orientação nutricional durante a internação e no momento da alta. Não será paga visita de 
nutricionista; 
1) Equipamento de proteção individual - EPI (luva de procedimento não estéril, máscara 
cirúrgica, máscara N95, avental descartável, pro pé, dispositivo para descarte de material perfuro 
cortante e óculos de proteção ou dispositivo de proteção facial) segunda a NR32; 
m) Equipamentos de uso comum e contínuo no tratamento dos pacientes serão incluídos na 
composição dos valores das diárias, taxas de sala em centro cirúrgico, ou salas fora do centro 
cirúrgico ou de exames de diagnósticos; 
n) Taxa administrativa (taxa de internação, de troca de apartamento, de registro de internação, de 
emissão de segunda via da conta, de vigilância médica, de supervisão clínica, de avaliação ~ 
admissional); 
o) Aspirador de secreções; 
p) Taxa de vigilância epidemiológica; 
q) Atendimento pelo médico plantonista nas intercorrências clínicas; 
r) Fototerapia até 24 horas, em caso de berçário; e 
s) Alimentação após 6 horas, em caso de paciente em pronto-socorro. 
5.3.1.2. Os valores das Diárias Normais não compreendem: 
a) Materiais, Medicamentos e OPME (Órteses, Prótese e Materiais Especiais); 
b) Utilização de equipamentos de uso específico ou não contínuo e instrumental cirúrgico; 
c) Honorários Médicos; Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapia (SADT); 
d) Dietas enterais industrializadas, via sonda nasogástrica, gastrostomia, jejunostomia,ileostomia 
ou via oral e suplementos especiais; 
e) Alimentação do acompanhante e opções de conforto; 
f) Gases medicinais; 
g) Hemoterapia; 
h) Suporte dialítico; 
i) Gastrostomia; 
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5.3.1.3. Caso o paciente seja transferido para berçário ou Unidade Especial (UTI, V 
o quarto da Unidade de Internação clínica ou cirúrgica deverá ser desocupado. 
5.3.1.4. Caso os responsáveis pelo paciente resolvam permanecer no quarto, estes deverão 
assumir os custos junto ao prestador dos serviços de saúde (hospital ou clínica). 
5.3.1.5. Colchão caixa de ovo, qualquer tipo ou modelo, está incluso no valor da diária, logo, não 
será pago separadamente. 

5.3.2. Diárias de Isolamento Básicas (Enfermaria, Quarto) ou para transplantes: 
5.3.2.1. Compreende: 
a) Todos os itens das Diárias Normais; 
b) Paramentação (mascara, gorro, propé, avental), descartável ou não, utilizada 
peloacompanhante; e 
c) Itens permanentes da acomodação (estrutura física). 
5.4.2.2. Não compreende: Todos os itens não compreendidos nas Diárias Normais. 

5.4. Diárias Especiais de Unidade de Terapia Intensiva / Unidade Coronariana: 
5.4.1. Compreende: 
a) Todos os itens que compõem as diárias normais, exceto a acomodação de acompanhante; 
b) Monitor cardíaco contínuo, oximetria, pressão não invasiva (PNI), taxa deeletrocardiograma, 
bomba de infusão e nebulização; e 
c) Desfibrilador; 
5.4.2. Não compreende: materiais e medicações, sangue e derivados, curativos, oxigenioterapia, 
intercorrências cirúrgicas, leito especial (isolamento). 

5.5. Diárias de Isolamento de UTI Adulto, UTI Infantil e UTI Pediátrica: 
5.5.1. Compreendem: 
a) Todos os itens das Diárias de UTI adulto, infantil e neonatal; 
b) Paramentação (mascara, gorro, propé, avental), descartável ou não; utilizada pelo 
acompanhante; e 
c) Itens permanentes da acomodação (estrutura física). 
5.5.2 - Não compreendem: Todos os itens não compreendidos nas Diárias de UTI adulto, UTI 
Infantil e N eonatal. 

5.5. Diárias de Isolamento de UTI Neonatal: 
5.6.1. Compreendem: 
a) Todos os itens das Diárias de UTI Neonata1; 
b) Paramentação (mascara, gorro, propé, avental), descartável ou não; utilizada pelo 
acompanhante; e 
c) Itens permanentes da acomodação (estrutura física). 
5.6.2. Não compreendem: Todos os itens não compreendidos nas Diárias de UTI Neonatal. 

5.7. Diárias Especiais: 
5.7.1. Berçário: O valor da diária compreende: todos os itens descritos em Diárias Normais; 
leito próprio (incubadora, berço aquecido); orientação nutricional durante a internação e no 
momento da alta. 
5.7.2. Unidade de Terapia Intensiva - UTI / Unidade de Terapia Semi Intensiva (USI) -
adulto. 
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a) Monitor multifuncional e multiparamétrico (Monitor de gases anestésicos, Monitor e essao 
Merial Média Elétrica, Monitor de Pressão Arterial de Coluna de Mercúrio de Temperatura 
Eletrônico, Monitor Cardíaco, Monitor de ECG Contínuo, Monitor de Pressão Venosa Central, 
Oxímetro de pulso); 
b) Respirador de pressão e volume; 
c) Eletrocardiógrafo; 
d) Bomba de infusão; 
e) Bomba de alimentação enteral e parenteral; 
1) Desfibrilador/Cardioversor; 
g) Nebulizador ultrassônico (quando utilizado, não pagar a gasoterapia se for o aparelho); 
h) Aspirador a vácuo (exceto de aspiração contínua). 
i) Capnógrafo; e 
j) Isolamento, quando necessário. 
5.7.2.2. Em caso de infecção hospitalar adquirida nas instalações do CREDENCIADO, não serão 
pagos os medicamentos, diária de isolamento e outros gastos motivados pela infecção. 
5.7.2.3. Quando o paciente tiver alta de Unidade de Tratamento Intensivo para quarto/enfermaria, 
e permanecer na UTI por não ter vaga disponível no quarto/enfermaria, serão pagos os valores 
dos serviços e diárias, como se em quarto/enfermaria estivesse. 
5.7.3. UTI Neonatal: 
5.7.3.1. O valor da diária compreende: Todos os itens descritos nas Diárias Normais; todos os 
itens descritos no item Berçário e todos os itens descritos no item UTIlUSI, acrescidos de 
fototerapia, bilispot, berço aquecido/incubadora, HOOD, CPAP e fototerapia até 24 horas. e 
materiais necessários a implantação e monitorização pelos equipamentos incluídos nessa diária. 
5.7.3.2. O valor da diária especial não compreende: utilização de equipamentos e instrumental 
cirúrgico não incluídos na composição da diária; OPME; Honorários Médicos e SADT. 
5.7.3.3. Em caso de infecção hospitalar adquirida nas instalações do CREDENCIADO, não serão 
pagos os medicamentos, diária de isolamento e outros gastos motivados pela infecção. 
5.7.3.4. Quando o paciente tiver alta de Unidade de Tratamento Intensivo para quarto/enfermaria, 
e permanecer na UTI por não ter vaga disponível no quarto/enfermaria, serão pagos os valores 
dos serviços e diárias, como se em quarto/enfermaria estivesse. 
5.7.4 As diárias serão remuneradas de acordo com a Tabela de Taxas e Procedimentos do HNLa, ,r-, 

anexo "S", portanto, não caberão cobranças de itens já inclusos nas diárias e nos procedimentos 
de enfermagem previstos no Projeto Básico (PB). 
5.8. Taxa de Sala: 
5.8.1. É a modalidade de cobrança por utilização de recursos (estrutura, equipamentos e pessoal) 
e insumos essenciais (materiais e produtos de higiene) necessários a prestação da assistência. A 
cobrança das taxas de sala podem ser efetuadas das seguintes formas: 
a) Tempo médio atribuído a cada procedimento, contemplando os recursos e msumos 
necessários, excluída a cobrança de tempo excedente a média calculada; 
b) Porte cirúrgico do procedimento; 
c) Duração do evento (dia, hora, etc); e 
d) Cobrança única por evento. 

5.9. Taxa de Sala Cirúrgica e/ou Obstétrica: 
5.9.1. A taxa de sala será remunerada de acordo com o porte cirúrgic%bstétrico baseada na 
Tabela de Taxas e Procedimentos do HNLa, anexo S, estabelecido pelo tempo de duração do 
procedimento, com base nas anotações em sala (cirurgião e anestesista), acrescidos de 15 
minutos para preparo, limpeza e desinfecção das salas. 
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b) Instrumental cirúrgico básico esterilizado; 
c) Equipamentos básicos (mesas, hamper, focos cirúrgicos, carrinho de anestesia); 
d) Rouparia completa inerente ao Centro Cirúrgico descartável ou não (avental, máscara, gorro, 
pro pé, botas, escovas e campos cirúrgicos (exceto os campos cirúrgicos tipo Iobam, Stare Drape 
e campo adesivo); 
e) Procedimento de enfermagem, inclusve instrumentador e circulante; 
i) Assepsia e antissepsia (equipe e paciente); 
g) Iluminação (focos); 
h) Controle de sinais vitais; 
i) Locomoção do paciente; 
j) Instrumental para cirurgia; 
k) Taxa de instalação de oxigênio; 
I) Campos cirúrgicos estéreis; 
m) Taxa de limpeza e desinfecção; 
n) Taxa de instalação de aparelhagem, 
o) Aparelho de anestesia; 
p) Aspirador elétrico ou a vácuo; 
q) Bisturi elétrico e bipolar; 
r) Bombas de infusão; 
s) Capnógrafo; 
t) Cardioversor; 
u) Desfibrilador; 
v) Eletrocardiógrafo; 
x) Harpem (saco para roupa suja ou não); 
w) Kit de mesa de reanimação do RN; 
y) Cuidados de higiene e limpeza do RN; 
z) Berço aquecido; 
aa) Respirador de volume e pressão; 
ab) Monitor multifuncional e multiparamétrico (Monitor de gases anestésicos); 
ac) Monitor de Pressão Arterial Média Elétrica; 

. ~ ad) Monitor de Pressão Arterial de Coluna de Mercúrio de Temperatura Eletrônico; 
ae) Monitor Cardíaco; 
ai) Monitor de ECG Contínuo; 
ag) Monitor de Pressão Venosa Central; 
ah) OxÍmetro de pulso; 
ai)) EPI; 
aj) Taxa de curativo, exceto curativo especial; 
ak) Taxa de vigilância epidemiológica; e 
aI) Aspirador de secreções e berço aquecido; 
5.9.3. A Taxa de Sala Cirúrgica e/ou Obstétrica não compreende: Medicamentos e materiais que 
não possam ser reutilizados ou descartáveis, tais como anestésicos, fios, lâminas, luvas, gases, 
água oxigenada, algodão, sondas e drenos e equipamentos ou aparelhos de uso eventual não 
inclusos acima, honorários médicos e SADT. 

5.10. Taxa de Sala de Recuperação Pós-Anestésica: 
5.10.1. As taxas serão remuneradas de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos do HNLa 
anexo S. No valor da taxa de sala de recuperação pós anestésica está inclusa o valor da sala 
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cirúrgica, incluindo um período de até 04 horas após o término do procedim~1:o. · . . a" ~ -? 

somente deverá ser paga quando existir no hospital uma sala equipada e destinada p -.~ ;/ 
conforme Portaria nO 400 do MS, de 06/12/1977. 
5.10.1.1 Não serão remuneradas taxas de recuperação pós anestésica para pacientes provenientes 
de Unidade Fechada ou que retomem à unidade. 
5.10.2. A Taxa de Sala de Recuperação Pós-Anestésica compreende: 
a) Sala; 
b) Leito; 
c) Rouparia (descartáveis ou não); 
d) Monitorização de sinais vitais; 
e) Monitor multi funcional e multiparamétrico (Monitor de gases anestésicos); 
f) Monitor de Pressão Arterial Média Elétrica; 
g) Monitor de Pressão Arterial de Coluna de Mercúrio de Temperatura Eletrônico; 
h) Monitor Cardíaco; 
i) Monitor de ECG Contínuo; 
j) Monitor de Pressão Venosa Central; 
k) Oxímetro de pulso; 
I) materiais para desinfecção do ambiente; 
m) EPI; 
n) paramentação de toda a equipe; 
o) Serviços de enfermagem; 
p) Instalação e monitorização de PA não-invasiva; 
q) Uso de aspirador a vácuo; e 
r) EPI - Equipamento de Proteção Individual. 
5.10.3. A Taxa de Sala de Recuperação Pós-Anestésica não compreende: 
a) Roupas descartáveis; 
b) Materiais de consumo; 
c) Medicamentos; 
d) Anestésicos; 
e) Gases medicinais; 
f) Equipamentos de uso eventual; 
g) Honorários Médicos; e 
h) SADT. 
5.10.4. A Taxa de Sala de Recuperação Pós-Anestésica somente cabe a cobrança para pacientes 
que foram submetidos à anestesia geral, raqui anestesia ou anestesia peridural. 

5.11. Taxa de Sala Ambulatorial (fora do centro cirúrgico): 
5.11.1. Baseado no porte anestésico do procedimento constante do Referencial de Honorários 
Médicos negociado, pequenas cirurgias, procedimentos em ambulatório, endoscopia ou pronto 
socorro. 
5.11.2. As taxas de sala ambulatorial serão remuneradas de acordo com a Tabela de 
Procedimentos do HNLa, anexo S. 
5.11.3. A Taxa de Sala Ambulatorial compreende: 
a) Sala; 
b) Leito; 
c) Rouparia (descartável ou não); 
d) Procedimento de enfermagem; 
e) Mesa principal e mesas auxiliares; 
f) Iluminação (focos); 
g) Instrumental cirúrgico; 



h) Preparo do paciente (sondagens, tricotomia); 
i) Antissepsia da sala e instrumental; 
j) Bisturi elétrico; 
k) Eletrocardiógrafo; 
I) Aparelho de anestesia, 
m) Oxímetro de pulso; 
n) Monitor cardíaco; 
o) Aspirador; e 
p) Bomba de infusão. 
5.11.4. Discriminação de itens inclusos na Taxa de Sala Ambulatorial por tipo de sala: 
a) Sala Padrão: local; rouparia de sala, da enfermagem e médicos; serviços de enfermagem do 
procedimento; mesa principal e auxiliares; focos; preparo do paciente(sondagens) anti-sepsia da 
sala e instrumental; 
b) Sala de Observação em Pronto Socorro: local; rouparia de sala, da enfermagem e médicos; 
serviço de enfermagem; 
c) Sala de Radiologia: Exames Contrastados: todos os itens constantes da alínea a do item 
5.11.4 
d) Sala de Vídeo endoscopia e Colonoscopia: todos os itens constantes da alínea a do item 
5.11.4, acrescido de foto e filme. A taxa de uso do equipamento de videoendoscópico e a taxa de 
sala serão cobradas à parte. Não cabe a cobrança de taxa de instrumental para os procedimentos 
endoscópicos. 
e) Sala de Hemodinâmica: todos os itens constantes da alínea a do item 5.11.4. A taxa de uso do 
equipamento de hemo dinâmica deverá ser cobrada à parte. 

5.12. Taxas de Sala de ObservaçãolRepouso (até 05 horas): 
5.12.1. A Taxas de Sala de ObservaçãolRepouso (até 05 horas) compreende: 
a) Utilização da sala; e 
b) Procedimentos de enfermagem. 

5.13. Taxa de Sala de Hemodinâmica: 
5.13.1. A Taxa de Sala de Hemodinâmica compreende: 
a) Todos os itens da Taxa de Sala Cirúrgica e/ou Obstétrica; 
b) Câmeras de TV; 
c) Vídeotape; 
d) Unidade de pulso; 
e) Aparelho de pressão "straingange"; 
f) Projetor para análise de filmes; 
g) Serviços de enfermagem; 
h) uso de materiais de desinfecção do ambiente e uso de cosméticos; 
i) paramentação de toda a equipe; 
j) monitoração cardíaca; 
k) curativos pequeno e médio; 
I) Pl\TI; 
m) bomba de infusão; 
n) oximetria; 
o) TX de assepsia; 
p) TX de vigilância epidemiológica; 
q) desfibrilador/cardioversor; 
r) EPls; 
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s) Instalações da sala e instrumental/equipamentos básicos referentes ao procedim, to ~, 'Y 
que são pennanentes na unidade; , i ?:~,,,, 
t) Iluminação (focos) de qualquer tipo ou modelo; 
u) Leito próprio (cama/berço qualquer tipo ou modelo); 
v) Uso de instrumental/equipamentos de anestesia e também aqueles que são pennanentes na 
unidade; 
w) Uso de equipamentos para monitorização; 
x) Mesa operatória; 
y) Rouparia pennanente e descartável (alguns exemplos: avental cirúrgico, campo cirúrgico de 
qualquer tamanho, escova para assepsia, máscara facial cirúrgica, gorro e propé); 
z) Aspirador elétrico e/ou a vácuo; 
aa) Bisturi elétrico, placa de bisturi, caneta de bisturi, prolongador de caneta de bisturi(qualquer 
tipo ou modelo); 
ab) Cânula de guedel (qualquer tipo ou modelo); 
ac) Capnógrafo (qualquer tipo ou modelo); 
ad) Carrinho de anestesia; 
ae) Conjunto de nebulização (nebulizador, máscara, extensão e reservatório para omedicamento), 
descartável ou não; 
ai) Cortador de frascos de soro; 
ag) Equipamentos de monitoração hemodinâmica e suporte ventilatório; 
ah) Equipamentos específicos para a realização do procedimento, de qualquer tipo ou modelo e 
que sejam pennanentes na unidade; 
ai) Filtro urnidificador/antibacteriano para ventilação (ata 19 CNA) 
aj) Gerador de marca-passo (provisório); 
ak) Kits-bandejas descartáveis; 
aI) Marcador cirúrgico (qualquer tipo ou modelo); 
am) Máscara facial silicone com coxim inflável (qualquer tipo ou modelo); 
an) Monitores em geral, (qualquer tipo ou modelo); 
ao) Monitorização contínua do paciente (exemplos: Pressão-Invasiva, PVC, PAM, temperatura, 
pressão intracraniana); 
ap) Nebulizador (qualquer tipo ou modelo) 
aq) Transporte dos equipamentos, como raio X, intensificador de imagem, eletrocardiógrafo, 
ultrassom, equipamento de vídeo, microscópio oftálmico e trépano, entre outros; 
ar) Tubo de silicone, látex (prolongamento), qualquer tipo ou modelo; 
as) Ventilador/respirador mecânico ou eletrônico e circuito respiratório; e 
at) Aparelhos de raios-x e equipamentos plumbíferos. 
5.13.2. Quando realizados simultaneamente mais de um ato cirúrgico, deverá ser cobrada 100% 
da taxa de sala de maior porte e 50% da taxa de sala do segundo procedimento. A taxa de 
instrumental só cabe a cobrança do de maior porte. 

, 5.14. Taxa de Sala de Imobilização Gessada: 
5.14.1. Será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos do HNLa e deve ser 
paga nos casos de colocação e substituição de aparelhos gessados. Não deve ser cobrada quando 
da retirada definitiva do aparelho gessado, quando o aparelho gessado tiver sido colocado no 
mesmo prestador. O pagamento da taxa de sala de cirurgia exclui taxa de sala de imobilização 
gessada, quando o aparelho gessado for colocado durante o ato cirúrgico. 
5.14.2. A Taxa de Sala de Imobilização Gessada compreende: 
a) Utilização da sala; 
b) Instrumental básico para realização do procedimento (mesa, maca, serra do gesso, aventais e 
campo de proteções descartáveis, luvas e óculos de proteção para o médico e funcionários); 

~, 
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c) Serviços do "técnico de gesso"; 
d) Uso de equipamentos; 
e) Higienização da sala; 
f) Serviços de enfermagem; e 
g) Curativos pequenos e médios. 
5.14.3. A Taxa de Sala de Imobilização Gessada não compreende: Gesso e demais materiais 
descartáveis ou insumos necessários ao procedimento e honorários médicos. 
5.14.4. Não será pago taxa para retirada de aparelho gessado. 

5.15. Taxa de Sala de Imobilização Não Gessada: 
5.15.1. Será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos do HNLa, anexo S, 
e compreende: 
a) Utilização da sala; 
b) Instrumental básico para realização do procedimento (mesa, maca, aventais e campo de 
proteção descartável, luvas e óculos de proteção para o médico e funcionários); e 
c) Serviços de enfermagem. 
5.15.2. A Taxa de Sala de Imobilização Não Gessada não compreende: Os materiais utilizados na 

--- imobilização e honorários médicos. 

5.16. Taxa de Sala de Sessão de Quimioterapia Ambulatorial: 
5.16.1. Será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos do HNLa, anexo S, 
e compreende: 
a) Utilização da sala; 
b) Bomba de infusão; , 
c) Serviços de enfermagem inerentes aos procedimentos; 
d) Serviços farmacêuticos no preparo da medicação; 
e) Uso de materiais de desinfecção do ambiente e de cosméticos; 
f) Paramentação de toda a equipe; 
g) Curativos pequenos e médios; e 
h) EPIs. 
5.16.2. A Taxa de Sala de Sessão de Quimioterapia Ambulatorial não compreende: 
a) Equipo da bomba de infusão; 
b) Medicamentos; 
c) Materiais descartáveis (exceto EPI's e aqueles que substituem materiais permanentes, tais 
como lençóis, toalhas e etc); e 
d) Honorários médicos. 
5.16.3. Não cabe a cobrança de taxa de sala para administração via subcutânea e/ou via oral. 

5.17. Taxa de Sala de Endoscopia: 
5.17.1. Refere-se a endoscopia digestiva, respiratória e do aparelho gênito unnarlO. Será 
remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos do HNLa, anexo .. S, e 
compreende: 
a) Utilização da sala; 
b) Instrumental de anestesia; 
c) Monitor multifuncional e multiparamétrico (Monitor de gases anestésicos, Monitor de Pressão 
Arterial Média Elétrica, Monitor de Pressão Arterial de Coluna de Mercúrio de Temperatura 
Eletrônico, Monitor Cardíaco, Monitor de ECG Contínuo, Monitor de Pressão Venosa Central e 
Oxímetro de pulso); 
d) Cardioversor 
e) Desfibrilador; 



f) Bombas de infusão; 
g) Unidade de pulso; 
h) Aparelho de pressão "straingange" 
i) Sistema completo de videoendoscopia; 
j) Projetor para análise de filmes; 
k) Serviços de enfennagem inerentes ao procedimento; 
1) Paramentação (máscara, gorro, pro pé, avental, luvas) descartável ou não, utilizada pela 
equipe multidisciplinar e paciente; 
m) Dosador para medicação via oral; 
n) Copos e compressas descartáveis; 
o) Bolinha de algodão para medicação parenteral e punções venosas; 
p) Antisséptico (álcool 70%); 
q) Qualquer produto para a desinfecção do equipamento de endoscopia; 
r) Limpeza e soluções para a desinfecção das instrumentais; 
s) Aspirador; e 
t) Repouso do paciente até a sua recuperação em área específica (compreende o leito em / __ , 
estrutura e ambiente de recuperação pós sedação ou anestesia). 
5.17.2. A Taxa de Sala de Endoscopia não compreendem: 
a) Despesas do acompanhante (alimentação, telefonemas, etc); 
b) Materiais descartáveis (exceto os descritos como compreendidos); 
c) Medicamentos; 
d) Exames e terapias complementares à endoscopia; 
e) Honorários médicos; e 
f) Alimentação. 

5.18. Taxa de Sala Para Atendimento em Pronto SocorrolPronto Atendimento (PSIPA): 
5.18.1. Será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos do HNLa, anexo S, 
e compreende: 
a) Utilização da sala de atendimento em PSIPA; 
b) Equipamentos e materiais não descartáveis inerentes ao atendimento em PSIPA; e 
c) Serviços de enfennagem inerentes ao atendimento em PSIPA. 
5.18.2. A Taxa de Sala Para Atendimento em Pronto SocorrolPronto Atendimento (PSIPA) não 
compreendem: 
a) Materiais descartáveis (exceto EPI's e aqueles que substituem materiais pennanentes, tais 
como lençóis, toalhas, etc); 
b) Medicamentos; e 
c) Honorários médicos. 

5.19. Taxa de Sala Para Medicamentos via IM ou IV em Pronto SocorrolPronto Atendimento 
(PSIPA): 
5.19.1. A Taxa de Sala Para Medicamentos via IM ou IV em Pronto SocorrolPronto Atendimento 
(pSIPA) será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos do HNLa e 
compreende: 
a) Todos os itens compreendidos na Taxa de Sala Para Atendimento em PSIPA; 
b) Serviços/procedimentos de enfennagem como: preparo, administração e instalação de 
medicamentos, por qualquer via de acesso, assim como trocas de frascos, para soroterapia ou 
para dietas tanto enterais como parenterais; 
c) Controle dos sinais vitais; 
d) Controle de drenos, de diurese, antropométrico e de PVC; 
e) Higienização do paciente; 
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f) Instalação e controle de irrigações vesicais, sondagens, aspirações, inalações e 
g) Manutenção de permeabilidade do cateter; 
h) Tricotomia; 
i) Curativos; 
j) Mudança de decúbito e locomoção interna do paciente; 
k) Paramentação (máscara, gorro, pro pé, avental, luvas) descartável ou não, utilizada pelaequipe 
multidisciplinar e paciente; 
1) Dosador para medicação via oral, copos descartáveis, bolinha de algodão para 
medicaçãoparenteral e punções venosas; 
m) Antisséptico (álcool 70%), cotonetes para higiene ocular, ouvido e nariz. 
n) Controle de sinais vitais; 
o) Controle de drenos; 
p) Paramentação (máscara, gorro, pro pé, avental, luvas) descartável ou não, utilizada pela 
equipe multidisciplinar e paciente; e 
q) Dosador para medicação via oral. 

5.20. Taxa de Sala Para Repouso ou Observação Clínica em Pronto SocorrolPronto Atendimento 
(PSIPA): 
5.20.1. A Taxa de Sala Para Repouso ou Observação Clínica em Pronto SocorrolPronto 
Atendimento (PSIPA) compreende: 
a) Todos os itens compreendidos na Taxa de Sala Para Medicamentos via IM ou IV em Pronto 
SocorrolPronto Atendimento (PSIPA); e 
b) Acomodação do paciente. 

5.21. Taxa de Sala Para Atendimento de Emergência em Pronto SocorrolPronto Atendimento 
(PSIPA): 
5.21.1. A Taxa de Sala Para Atendimento de Emergência em Pronto SocorrolPronto Atendimento 
(PSIPA) será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos do HNLa, anexo S, 
e compreende: 
a) Todos os itens compreendidos na Taxa de Sala Para Repouso ou Observação Clínica em 
Pronto SocorrolPronto Atendimento (pSIPA); 
b) Instalações da sala de emergência; 
c) Monitor cardíaco; 
d) Oxímetro de pulso; 
e) Desfibrilador/cardioversor; 
f) Nebulizador; 
g) Monitor de P.A não invasiva; 
h) Aspirador; 
i) Bomba de seringa; 
j) Bomba de infusão; 
k) Capnógrafo; 
1) Respirador/ventilador; 
m) Equipamentos modulares que contemplam os itens anteriores; 
n) Utilização do instrumental permanente usado em procedimentos médicos e de enfermagem; 
o) Equipamentos e materiais não descartáveis inerentes ao atendimento de emergência; 
p) Serviços de enfermagem inerentes ao atendimento de emergência; 
q) Equipamentos/instrumental de anestesia; 
r) Equipamentos/instrumental de ressuscitação/entubação; e 
s) Equipamentos/instrumental para ventilação manual. 



, ~\~~-,~ 
I C:> r 

MAR~ DO BRASIL í i l ~ 
(Continuação do Edital de Credenciamento n° 1/2018, de 63063.000634/2018- 5 .r.~ . I " ,p.)'. ; ...... \ 
---"'-------------------------------------------------------------------------------------------. --.. ~ ... ~;.~:~~" : ::;;'! 
5.21.2. ATaxa de Sala Para Atendimento de Emergência em Pronto SocorrolPro~ o A . ,~. ~~ , (';,./ 

. ......., 
(PSIPA) não compreendem: ,;, ,~~ r..;,·,;-;.- ,'· 
a) Materiais descartáveis (exceto EPI's e aqueles que substituem materiais permanent~ tais 
como lençóis, toalhas e etc); 
b) Medicamentos; e 
c) Honorários médicos. 
5.21.3. Especificidades para cobrança em Atendimento de Emergência em Pronto SocorrolPronto 
Atendimento (PSIPA): 
a) Anestesia: Cobrança somente no Centro Cirúrgico nas anestesias peridural e raquidiana, 
plexos e outros bloqueios. O material descartável é cobrado separadamente; 
b) Assepsia: Cobrança válida somente no Centro Cirúrgico. Compreende todo o material, 
incluindo também o material de assepsia e antissepsia; 
c) Cateterismo Vesical: erá paga sempre que houver cateterização vesical. Não será paga no 
Centro Cirúrgico se for cobrado com a BANDEJA DE ASSEPSIA; 
d) Parada Cardíaca: Cobrança não é válida na UTI, UC, USI e Centro Cirúrgico; 
e) Pequena Cirurgia: Cobrança válida somente quando utilizada fora do Centro Cirúrgico; 
1) Punção: Pagar somente quando estiver descrito o tipo de punção articular, pleural ou 
abdominal; e 
g) Punção Lombar: Será paga somente quando usar. Este procedimento será utilizado fora do 
Centro Cirúrgico. 
5.21.4. A vigilância Médica poderá ser paga desde que se realizada conforme parecer do 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. O Limite para pagamento da taxa de vigilância 
médica é até 6h, após isso o paciente deverá ser transferido para a UTI. 

5.22. Taxa de Procedimentos Vídeos Assistidos: 
5.22.1. As taxas de vídeo histeroscopia, vídeo artroscopia e vídeo urologia compreendem o uso 
de todo equipamento para uso do vídeo além dos drenos e campos cirúrgicos. 
5.22.1. As Taxa de Procedimentos Vídeos Assistidos não compreende: outros materiais de 
consumo (descartáveis ou não); gases anestésicos e oxigênio; equipamentos ou aparelhos de uso 
eventual não inclusos, honorários médicos e SADT. 

5.23. Taxa de Curativos: 
5.23.1. A taxa de curativos deverá ser remunerada apenas no ambulatório. 
5.23.2. Paciente internado deverá remunerar apenas materiais e medicamentos utilizados, pois o 
procedimento da enfermagem e instrumental já estão inclusos na diária hospitalar. 
5.23.3. Os curativos realizados nas salas de cirurgias não serão remunerados, pois estão incluídos 
nas taxas de sala de cirurgia. 
5.23.4. Os produtos para hidratação de pele devem ser considerados como cuidados e higiene 
pessoal, e portanto estão inclusos no valor da diária hospitalar. 
5.23.5. O Tegaderm CHG® será remunerado mediante autorização prévia, prescrição médica, 
relatório da instalação do mesmo e invólucro anexo em conta; e somente para fixação em Acesso 
Venoso Central 24 horas após a punção e duração de 10 dias ou, conforme justificativa técnica, 
para troca em período inferior a 10 dias. 
5.23.6. As placas de hidrocolóide serão remuneradas para prevenção de úlceras por pressão e 
também como curativo secundário de grandes lesões. Para sua utilização, deverá conter a 
indicação técnica, a avaliação da auditoria concorrente (para autorização prévia), a prescrição, o 
relatório da instalação do mesmo, o invólucro anexo em conta e com duração de 10 dias ou, 
conforme justificativa técnica, para troca em período inferior a 10 dias. 
5.24. Gasoterapia: 
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5.24.1. A utilização de gases medicinais durante a internação será quantificada co 
anotação em prontuário, sendo unificado um mesmo valor para todas as classes de p 
Está sendo usado como referência o valor equivalente a uma hora de consumo, podendo a 
ser divisível e calculada de forma fracionada. 

6. VALORAÇÃO DOS ATOS CIRÚRGICOS 
6.1. Cirurgias Múltiplas ou Simultâneas: 
a) Vias diferentes: serão pagos 100 % do procedimento de maior porte, 70 % para o 2° 
procedimento de maior porte e a partir do 3° procedimento será pago 50%; 
b) Mesma via: Se for utilizado a mesma via de acesso serão pagos 100 % do maior porte e para 
os demais procedimentos 50%; 
c) Quando duas equipes distintas realizarem simultaneamente atos cirúrgicos diferentes, a cada 
uma delas será atribuído porte de acordo com o procedimento realizado e previsto na CBHPM; 
d) Quando um ato cirúrgico for parte integrante de outro, valorar-se-á não o somatório do 
conjunto, mas apenas o ato principal; e 
e) Nas cirurgias em crianças com peso inferior a 2,500 g, fica previsto acréscimo de 100% sobre 
o porte do procedimento realizado. 
6.2. Auxiliares de Cirurgia: 
a) A valoração dos serviços prestados pelos médicos auxiliares dos atos cirúrgicos corresponderá 
ao percentual de 30% da valoração do porte do ato praticado pelo cirurgião para o primeiro 
auxiliar, de 20% para o segundo e terceiro auxiliar e, quando o caso exigir, também para o quarto 
auxiliar; e 
b) Quando uma equipe, no mesmo ato cirúrgico, realizar mais de um procedimento, o número de 
auxiliares será igual ao previsto para o procedimento de maior porte, e a valoração do porte para 
os servIços desses auxiliares será calculada sobre a totalidade dos serviços realizados pelo 
cirurgião. 

7. ESPECIALIDADES MÉDICAS 
7.1. Consulta Médica: 
7.1.1. A consulta médica compreende a anamnese, o exame físico, a conclusão diagnóstica, o 
prognóstico e a prescrição terapêutica caracterizando, assim, um ato médico completo (concluído 
ou não num único período de tempo). 
7.1.2. Quando houver necessidade de exames complementares que não podem ser executados e 

...... / apreciados nesse período de tempo, este ato médico terá continuidade e finalização quando o 
paciente retomar com os exames solicitados, não devendo ser considerado como uma nova 
consulta. O fato de não ter vaga na agenda do respectivo médico, no período de 30 dias a contar 
da data da última consulta, o isenta de cobrar por uma nova consulta, sendo ainda considerada 
uma reconsulta, tendo em vista a natureza da consulta, que é o de mostrar os exames solicitados, 
para conclusão de diagnóstico. 
7.1.3. Se porventura, este retomo ocorrer quando existirem alterações de sinais ou sintomas que 
venham a requerer a necessidade de nova anamnese, exame físico completo, prognóstico, 
conclusão diagnóstica e/ou prescrição terapêutica, o procedimento deve ser considerado como 
uma nova consulta e dessa forma ser remunerada; e 
7.1.4 Nos casos de tratamento prolongados, quando houver a necessidade periódica de 
reavaliação e até modificações terapêuticas, as respectivas consultas poderão ser cobradas. 

7.2. Ginecologia: 
7.2.1. Fazem parte da consulta os seguintes procedimentos: anamnese e exame de mamas, exame 
por meio do toque do útero e anexos e inspeção direta do colo uterino, por meio do espéculo 
vaginal. 
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~:;:t.c~~:t:;~rizado pelo CREDENCIANTE o limite de 04 (quatro) sessões m~~~;~~/;-' 
paciente, sendo estas realizadas uma vez por semana. Nos casos em que houver indicação de um 
maior número de sessões, as solicitações deverão ser encaminhadas para o Serviço de Regulação 
do Hospital Naval de Ladário acompanhada de laudo com justificativa de um médico especialista 
para análise e autorização, podendo atingir o limite máximo de 08 (oito) sessões mensais. 

7.3. Psiquiatria: 
7.3.1. A assistência psiquiátrica pode ser realizada em regime ambulatorial ou hospitalar. Em 
regime ambulatorial o beneficiário tem direito a consulta (uma a cada quinze dias) e sessões 
psicoterápicas. As sessões psicoterápicas com o psiquiatra estão limitadas a uma sessão por 
semana, por beneficiário, podendo ser autorizada até duas sessões semanais mediante solicitação 
médica acompanhada de laudo com justificativa médica, que será avaliada pelo médico auditor 
do Serviço de Auditoria do Hospital Naval de Ladário. Em regime hospitalar o mesmo 
procedimento deverá ser adotado, caso haja a necessidade de solicitação de internação. Se for 
confinnada a necessidade da mesma, esta deverá conter o diagnóstico, período de internação e 
nome do hospital. 

7.4. Oftalmologia: 
7.4.1. Consulta: A consulta oftalmológica inclui: anamnese, inspeção exame das pupilas, 
acuidade visual, refração, retinoscopia e ceratometria, fundoscopia, biomicroscopia do segmento 
anterior, exame sumário da motilidade ocular e do senso cromátic.o. Outros exames cobrados 
junto com a consulta deverão ser acompanhados de laudo com justificativa médica. 
7.4.2. Cirurgias Múltiplas ou Simultâneas: 
a) Vias diferentes - serão pagos 100 % do procedimento de maior porte, 70 % para o 2° 
procedimento de maior porte e a partir do 3° procedimento será pago 50%. 
b) Mesma via - Se for utilizado a mesma via de acesso serão pagos 100 % do maior porte e 50 
% para os demais procedimentos. 
7.4.3. Os médicos especialistas que atenderem os usuários do SSM em consultas e 
exames/procedimentos complementares deverão possuir Título de Especialista reconhecido pelo 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e/ou certificado de residência médica reconhecido 
pelo Ministério da Educação. Os médicos especialistas que atenderem os usuários do SSM em r
cirurgias oftalmológicas deverão obrigatoriamente possuir Título de Especialista reconhecido 
pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). 
7.4.4. Exames Complementares: 
a) Os exames complementares são os constantes da Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos (CBHPM), e sua solicitação deverá observar os protocolos técnicos do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia / Federação das Cooperativas Estadual de Serviços 
Administrativos em Oftalmologia (FeCooESO) do Brasil; 
b) Os exames pré-operatórios deverão observar os protocolos técnicos do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia, com a exceção dos exames pré-operatórios de Cirurgia Refrativa (delaminação 
corneana com fotoablação estromal, código TUSS 30304105), que não faz parte do rol de 
procedimentos autorizados pela Diretoria de Saúde da Marinha (DSM); 
c) Protocolos para exames pré-operatórios em Oftalmologia: 
I) Facectomia (catarata): Acuidade visual a laser (PAM), biometria, Mapeamento da retina (se 
possível - cristalino transparente) ou * Ecografia B (quando mapeamento for impossível -
cristalino opaco), Microscopia especular da córnea, Ceratoscopia computadorizada; 
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*(Mapeamento de retina e ecografia B são excludentes. Em situações especi 
retinografia, angiofluoresceinografia, eletrorretinografia (ERG) e potencial 
(PEV), tomografia de coerência óptica (OCT), com justificativa). 
H) Glaucoma: campos visuais e paquimetria; 
IH) Pterígio: rotina clínica e topografia corneana; 
IV) Estrabismo: exame de motilidade ocular; 
V) Descolamento da retina: mapeamento da retina e ecografia B; e 
VI) Vitrectomia: ecografia B e mapeamento da retina. 
d) Exames pré-operatórios com indicação clínica diferente do protocolo acima, deverão ser 
encaminhados para o Serviço de Regulação do Hospital Naval de Ladário, com justificativa 
para autorização; 
e) Os resultados dos exames complementares pré-operatórios terão validade de 6 meses. Nas 
cirurgias binoculares realizadas em dois tempos cirúrgicos distintos dentro de 6 meses não será 
autorizada nova realização dos mesmos exames; 
t) Os exames complementares poderão ser realizados por outras clínicas credenciadas 
independente de esta ter realizado a consulta, desde que esteja habilitada para o serviço; 
g) Para ser habilitada a realizar exames complementares, o CREDENCIADO deverá possuir pelo 
menos os seguintes equipamentos em suas instalações próprias: campímetro 
computadorizado, topógrafo corneano, paquímetro, aparelho de microscopia especular da 
córnea, aparelho de potencial da acuidade visual (PAM) , aparelho de ultrassonografia modo B, 
oftalmoscópio indireto e lente de gonioscopia; e 
h) Se no ato da consulta o usuário necessitar realizar algum exame complementar, o 
CREDENCIADO deverá solicitar o procedimento. A realização deste exame complementar 
deverá ocorrer somente após autorização do CREDENCIANTE, exceto nas situações de urgência 
e emergência, onde caberá justificativa e comunicação no prazo de 24 horas. 
7.4.5 A característica das lentes intraoculares a serem utilizadas será asférica, dobrável, nacional 
e monofocal. 
7.4.6 Em nenhuma hipótese a Marinha do Brasil pagará diferença caso o paciente opte por uma 
lente diferente da contratualizada. Havendo necessidade de utilização de lentes intraoculares 
diferentes da contratualizada, deverá ser justificada com relatório circunstanciado expedido pelo 
profissional. 
7.5. Cardiologia: 
7.5.1. Nas revascularizações miocárdicas com extracorpórea: 
a) Pagar 100 % dos honorários do cirurgião; 
b) Perfusionista - pagar 100% dos honorários da perfusão; 
c) Instalação de circulação extracorpórea - 50% dos honorários do cirurgião - 2 auxiliares; 
d) Instalação de cateteres intra-cavitárias - 50%; 
e) Instalação de marca-passo epimiocárdico temporário - 50%; 
t) Dissecção de veia - 70% dos honorários da dissecção; 
g) Cateterismo radial para PA contínua - 70 % dos honorários do cateterismo; e 
7.5.2. Na Cirurgia Valvar: 
a) Comissurotomia valvar - 100%; 
b) Plastia Valvar - 100%; 
c) Instalação de CEC - 50%; 
d) Dissecção de veia - 70%; e 
e) Cateterismo de Artéria PAM -70%. 

7.6. Cirurgia Geral: 
7.6.1. Os curativos de pós-operatórios e a retirada de pontos, têm os seus honorários médicos 
incluídos no valor pago pela cirurgia. 
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7.6.3. Todos os relatórios de consumo de materiais e gastos no Centro Cirúrgico deverão s"émpre 
ser assinados pelo cirurgião, e a folha de anestesia pelo anestesista. Os gastos acima da média ou 
extraordinária não previstos, deverão ser acompanhados de justificativa, feita pelo cirurgião na 
folha de descrição da cirurgia. 
7.6.4. Observar as descrições das cirurgias de hérnias: herniorrafia com ressecção intestinal 
(estrangulada); herniorrafia sem ressecção intestinal e herniorrafia recidivante, pois implicam em 
condutas diferentes e custos diferentes. 
7.6.5. Os valores atribuídos a cada procedimento, incluem os cuidados pré e pós-operatórios 
durante todo o tempo de permanência do paciente no hospital até dez dias após o ato cirúrgico. 
7.6.6. Quando se verificar, durante o ato operatório, a indicação de atuar em vários orgãos ou 
regiões a partir de uma mesma via de acesso, o honorário da cirurgia será o que corresponder, 
por aquela via ao de maior valor, sendo acrescido de 50% do valor dos outros atos praticados, 
desde que não exista outro código que englobe todos os títulos. 
7.6.7. Quando ocorrer mais de uma intervenção, por diferentes vias de acesso, serão pagos 100% 
do valor da intervenção principal e 70% do valor referente às demais. 
7.6.8. Quando duas equipes distintas realizarem simultaneamente atos cirúrgicos diferentes, o 
pagamento será efetuado a cada uma delas, integralmente. 
7.6.9. Quando um ato cirúrgico for parte integrante de outro, será remunerado o ato cirúrgico 
principal e não a soma de todos os atos. 
7.6.10. Nos casos cirúrgicos, quando se fizer necessário acompanhamento ou assistência de outro 
especialista, seus honorários serão pagos de acordo com o atendimento prestado e previsto para a 
especialidade. 
7.6.11. Os honorários dos médicos auxiliares dos atos cirúrgicos serão pagos conforme 
proporções dos honorários do cirurgião, nas seguintes proporções: 1 ° auxiliar - 30% , 2° auxiliar 
- 20% - quando couber o 3° auxiliar - 20%. 
7.6.12. Quando uma equipe realizar mais de um procedimento, o número de auxiliares será 
calculado sobre a totalidade dos honorários do cirurgião. 
7.6.13. O instrumentado r será remunerado com 10% do valor pago ao cirurgião. 

7.7. Cirurgia Plástica e Dermatologia Clínica: 
7.7.1. A excisão e sutura com plástica em Z (zetaplastia) somente deverá ser realizada quando 
houver cicatriz sob tensão com limitação funcional, devendo sempre ser periciada. 
7.7.2. As rotações de retalhos serão realizadas quando houver dificuldade de aproximação das 
bordas da ferida cirúrgica ou então quando próximas aos olhos. 

7.8. Ginecologia e Obstetrícia: 
7.8.1. Para a autorização de cirurgias ovarianas (ooforectomia ou ooforoplastia), deverá sempre 
ser acompanhada de exame ultrassonográfico e cisto maior de 06 cm. 
7.8.2. Na cauterização de colo de útero, já estão incluídos todos os curativos posteriores 
necessários ao tratamento. 

7.9. Otorrinolaringologia: 
7.9.1. No pagamento de consulta com remoção de cerume, se for bilateral, serão pagos 100% e 
70%, respectivamente, do valor previsto. 
7.9.2. Quando um procedimento endoscópico diagnóstico resultar em mais de um 
procedimento (biópsias, ressecções) devem ser pagos 50% do valor previsto. 
7.9.3. O procedimento sinusectomia maxilar pela técnica de Calduell, tem como via de acesso o 
sulco gengival. 
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. 7.9.4. A cirurgia de Sinusectomia Transmaxilar Unilateral, abrange a intervenç 
seios da face, cabendo o pagamento de 100% e 70%, nos casos de cirurgia bilat 
previsto. 
7.9.5. Timpanotomia para colocação de tubos de ventilação tem a indicação cirúrgica respaldada 
pela curva timpanométrica com pressão negativa. 
7.9.6. Não será paga taxa de utilização de videolaringoscopia. 

7.10. Urologia e Nefrologia: 
7.10.1. O procedimento Plástica de freio é parte integrante da Postectomia, portanto não deve ser 
pago quando feito no mesmo ato cirúrgico. 
7.10.2. Transplante renal pagar 100% do doador e 100 % de nefrectomia do receptor. 
7.10.3. O procedimento Peniscopia deve ser pago como colposcopia. 
7.10.4. Na Ressecção de próstata a céu aberto com Vasectomia Bilateral pagar os percentuais de 
100% e 50% da Ressecção da Vasectomia (a vasectomia é feita para profilaxia de 
orquiepididimite pósoperatória). 
7.10.5. Na litotripsia extracorpórea não há necessidade de anestesia. 
7.10.6. Na retirada de cateter de duplo J pagar honorário de Exerese de Corpo Estranho em 

' - Bexiga. 
7.10.7. Na RTU de próstata, a ressecção de colo de bexiga é tempo cirúrgico e portanto já 
incluída. 
7.10.8. A Uretrotomia interna é realizada na endoscopia. ' 
7.10.9. Nas cirurgias de próstata não pagar a agulha para biópsia transretal. 
7.10.10. Só pagar biópsia bilateral dos testículos nas pesquisas de infertilidade. 
7.10.11. Não liberar/pagar Estudo Urodinâmico com Urofluxometria pois esta 2a parcial está 
inclusa no primeiro, além da medida da pressão vesical, pressão intra-abdominal e 
eletromiografia. 
7.10.12. Não cabe a cobrança de Nefrectomia e Capsulectomia, pois a segunda faz parte do 
primeiro procedimento. 

7.11. Traumatortopedia: 
7.11.1. Nos honorários dos procedimentos ortopédicos e traumatológicos já está incluído o valor 
da primeira imobilização. 
7.11.2. Nas imobilizações gessadas ou na retirada de aparelhos gessados, não cabe a cobrança de 
consultas ou visitas médicas. 
7.11.3. Em caso de revisão de coto de amputação, os honorários equivalem a 50% do valor 
estipulado para a amputação do mesmo segmento, com direito a um auxiliar. 
7.11.4. O tratamento do pé torto congênito será remunerado pelo valor da consulta eletiva, 
acrescido do estabelecido para a imobilização gessada. 
7.11.5. Não pagar anestesista para o procedimento de vídeoartroscopia. 
7.11.6. Nas autorizações das cirurgias que envolvam materiais de síntese, tais como parafusos, 
pinos, placas, fios etc, as notas fiscais deverão ser anexadas conforme orientação específica. 
7.11.7. Não será paga punção e aspiração articular como dois procedimentos. 

8. MEDICAMENTOS 
8.1. A medicação paga será a GENÉRICA de menor valor existente no mercado, de acordo 
com a prescrição médica. Caso houver justificativa médica a medicação poderá ser a ética, 
ficando a contratada responsável em apresentar tal justificativa e o respectivo lacre na 
apresentação da fatura, podendo ser realizada a verificação in loco do serviço de auditoria, 
se necessário. 
8.2. Referencial para cobrança de medicamentos: 
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a) Atrovent e Berotec: será cobrado em rnl, considerando 20 gt (vinte gotas) ,O~ , ~ , ," 
mililitro); ~~...- " 
b) Xylocaína líquida: será cobrada por ml; 
c) Xylocaína gel: será cobrada em gramas, sendo a sondagem vesical feminina = 10 gr. (dez 
gramas) e a sondagem vesical masculina = 20 gr (vinte gramas); 
d) Cepacol: será cobrado 10 ml (dez rnililitros)/dia; e 
e) Dersani: será cobrado 20 ml (vinte mililitros)/dia. 
8.3. É obrigatória a apresentação de lacres, invólucros e etiquetas do registro do produto na 
ANVISA, apenso à fatura. 
8.4. Para medicamentos antineoplásicos serão utilizados os valores estabelecidos pela Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED/ ANVISA), publicados no Guia Farmacêutico 
BRASÍNDICE e vigentes na data de sua utilização. Deverão ser considerados como valores 
máximos a serem pagos aqueles apresentados na coluna Preço de Fábrica (PF) acrescidos de 
majoração de 1 0% (dez por cento), destinada a cobrir as despesas com custos administrativos e 
logísticos. Caso o item não conste no BRAS ÍNDICE deverá ser adquirido, mediante autorização 
prévia do CREDENCIANTE, pelo preço justo de mercado, com apresentação das respectivas __ 
Notas Fiscais, aplicando majoração máxima de 10% (dez por cento). Caso o medicamento esteja 
incluído na composição de taxas ou pacotes o mesmo não poderá ser cobrado separadamente. Os 
demais medicamentos serão pagos pelo PMC, tomando como base o ICMS da área e pelo PF 
quando tratarem de medicamentos de uso restrito hospitalar, sendo acrescido de margem de 
comercialização de 26 %, destinados a cobrir as despesas com impostos, contribuições, custos 
administrativos e logísticos 
8.5. Para antineoplásicos fica definido, conforme ANVISA, o fracionamento de medicamentos, 
que deverá ser fornecido segundo as necessidades do paciente, mesmo que em quantidade 
distinta da embalagem original. O faturamento dos medicamentos será proporcional à quantidade 
fracionada, utilizada. 
8.6. Radiofármacos serão remunerados pelo Guia Farmacêutico BRASÍNDICE. 
8.7. A cobrança de ácidos graxos essenciais para uso tópico e demais itens classificados como 
cosméticos não está prevista, por não haver respaldo técnico, CFM Resolução nO 211, de 14 de 
julho de 2005, da ANVISA, que estabelece a definição e classificação de itens de higiene 
pessoal, cosméticos e perfumes. 

9. DIETAS 
9.1. Dietas Industrializadas: Serão remuneradas pelo Guia Farmacêutico BRASÍNDICE vigente 
na data de sua utilização, sem acréscimo de margem de comercialização. 
9.2. Uso da albumina humana: 
9.2.1. Deverá sempre ser acompanhado da apresentação do rótulo de todos os frascos 
administrados. 
9.2.2. Indicações formais: 
a) Preenchimento (PRlMING) da bomba de circulação extracorpórea nas cirurgias cardíacas; 
b) Tratamento de pacientes com ascites volumosas, por paracenteses repetidas; 
c) Após paracenteses evacuadoras nos pacientes com ascites volumosas; 
d) Como líquido de reposição nas plasmaféreses terapêuticas de grande monta (retirada de mais 
de 20ml/kg de plasma por sessão); 
e) Prevenção da síndrome de hiperestimulação ovariana no dia da coleta do óvulo para 
fertilização in vitro; 
f) Pacientes com cirrose hepática e síndrome nefrótica, quando houver edemas refratários aos 
diuréticos e que coloquem em risco iminente a vida dos pacientes; 
g) Grandes queimados, após as primeiras 24 horas pós-queimadura; e 
h) Pós-operatório de transplante de figado, quando a albumina sérica for inferior a 2,5g%. 
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9.2.2.1. Além dos critérios de utilização de albumina supracitados, poderão ser 
desde que de acordo com Guidilines e protocolos clínicos aprovados por 
Associações Médicas. 
9.3. Preparo de Alimentação Enteral: Deve-se pagar uma por dia, exceto com acordo contrário. 
Compreende esterilização dos frascos, preparo da dieta e pessoal especializado. Não pagar em 
dietas industrializadas que não precisam ser manipuladas, bem como frascos para dietas Pack. 
9.4. Preparo de Alimentação Parenteral: Pagar por sessão, se preparada no hospital. Quando o 
serviço for terceirizado, será pago, conforme contrato diretamente com o terceirizado. 

10. MATERIAIS 
10.1. Materiais Médico-Hospitalares: 
10.1.1. Serão utilizados os valores estabelecidos na tabela publicada no Guia Farmacêutico 
BRASÍNDICE, vigente na data de utilização dos produtos. Caso o item não conste no Guia serão 
utilizados os valores apresentados na Revista SIMPRO. Caso o item não conste na tabela 
publicada na Revista SINIPRO nem no BRASÍNDICE o mesmo deverá ser adquirido, mediante 
autorização prévia do CREDENCIANTE, pelo preço justo de mercado, com apresentação das 
respectivas Notas Fiscais, aplicando majoração de 10%. Caso o material esteja incluído na 

'~ composição de taxas ou pacotes o mesmo não poderá ser cobrado separadamente. 
10.1.2. Equipo de bomba de infusão para medicação em "dripping", será pago 1 (um) a cada 72h, 
exceto para nutrição parenteral/enteral e demais soluções lipídicas. 
10.1.3. Nas infusões para hidratação venosa, somente será pago equipo de bomba infusora para 
pacientes renais, cardiopatas e crianças/RN. 
10.1.4. É obrigatória a apresentação de lacres, invólucros e etiquetas do registro do produto na 
ANVISA, apenso à fatura. 

10.2. Materiais Descartáveis: 
10.2.1. Para os materiais descartáveis de custo unitário superior a R$ 300,00 (trezentos reais), 
deverá ser solicitado previamente ao Serviço de Auditoria do Hospital Naval de Ladário, com 
antecedência minima de 72 horas da data da realização do procedimento. Nesse caso, o Hospital 
N aval de Ladário autorizará num prazo máximo de 48 horas. Caso sej a autorizada a utilização do 
material, deverá ser anexada a Nota Fiscal, embalagem ou rótulo/selo de controle de 
identificação com número, no prontuário do paciente de forma a confirmar sua utilização 
únicaldescartável. 
10.2.2. Segue abaixo a descrição do material descartável e o critério de remuneração, 
respectivamente: 

Alça de polipectomia: 1/3 do valor; 
Balão de dilatação esofágica: 1/3 do valor; 

• Bolsa de colostomia: 1 a cada 7 dias; 
• Cânula de Guedel: 1/3 do valor; 
• Cânula para colangiografia triplo lúmen: 1/3 do valor; 
• Cânula de traqueostomia descartável: 1 a cada 7 dias; 
• Cânula de traqueostomia metálica: Paga-se apenas a da alta, se for com o paciente. 

Cateter arterial periférico: 1 a cada 4 dias; 
• Cateter balão (urologia): 1 15 do valor; 
• Cateter nasal: 1 a cada 24 horas; 
• Cateter venoso periférico: UTI - 1 a cada 48 horas 1 Apartamento - 1 a cada 72 horas; 
• Cateter Swan-Ganz: 1 a cada 4 dias; 
• Cateter venoso profundo: Sem limite - avaliar a necessidade de troca pelas evoluções; 
• Curativo de acesso venoso profundo: 1 a cada 24 horas; 
• Discofix: 1 a cada 48 horas; 
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• Equipo de NPT: 1 a cada etapa; - _ .-'-.. 

Equipo de NE: 1 a cada 24 horas; 
• Equipo de PAM: 1 a cada 72 horas; 
• Equipo de PVC: 1 a cada 72 horas; 
• Equipo de hemoderivados: 1 a cada etapa; 
• Equipo de emulsões lipídicas: 1 a cada etapa; 
• Equipo de microgotas: 1 a cada 48 horas; 
• Equipo de acesso venoso periférico: 1 a cada 72 horas; 
• Equipo de acesso venoso profundo: 1 a cada 48 horas; 
• Equipo de diálise peritoneal: 1 a cada 24 horas; 
• Equipo para hidratação: UTr - 1 a cada 48 horas / Apartamento - 1 a cada 72 horas; 
• Equipo para medicação horária: 1 a cada 24 horas; 
• Extrator de cálculo dorme A (urologia): 1 /5 do valor; 
• Extrator de cálculo N force (urologia): 1 /5 do valor; 
• Faixa de Smarch: Reutilizável; 
• Fio guia biliar ponta reta Jag Wire: 1 /3 do valor; 
• Jontex: 24 horas; 
• Lamina de Shaver: 1 /3 do valor; 
• Luvas de procedimento: UTI = 20 pares / dia / Apartamento = 10 pares / dia; 
• Luvas estéreis: Avaliar em função do prontuário; 
• Papilótomo triplo lúmen: 1 / 3 do valor; 
• Pressão arterial média: 04 dias. O dispositivo de monitorização a cada 48 horas; 
• Scalp: UTI - 2 ao dia / Apartamento - 01 ao dia. Verificar anotações no prontuário; 
• Sensor de oximetria: Não pagar; 
• Sonda de Foley com drenagem fechada: 1 a cada 08 dias; 
• Sonda naso-entérica: 1 a cada internação, exceto situações pontuais, conforme relatório 

médico e de enfermagem; 
• Sonda nasogástrica: 1 a cada 7 dias; e 
• Three way e extensão: 1 a cada 72 horas. 

10.2.3. Os valores do Brasíndice serão utilizados com prioridade para materiais descartáveis, 
na ausência destes deverá ser usada a SIMPRO 
10.2.4. Não serão pagos equipos de bomba de infusão para antibioticoterapia, exceto em casos 
especiais, inerentes exclusivamente a pacientes neonatos e pediátricos, que deverão, por sua vez, 
ser submetidos à análise de auditoria. 

10.2.5. Para a cobrança dos equipos fotossensíveis, deverá ser observado se a medicação 
utilizada requer sua utilização conforme determina o fabricante (Anfotericina B lipossomal, 
Nitroprussiato, etc.); e 

10.2.6. Os dispositivos de punção venosa periférica, quando cobrados em mais de uma unidade, 
deverão ser justificados tecnicamente seu uso e intercorrência, com assinatura e carimbo do 
responsáveL O material sem justificativa não será pago. 

10.3. Troca de materiais descartáveis: 
10.3.1. Acesso Venoso Profundo: A troca está sempre indicada na evidência de secreção local ou 
hiperemia no sítio de punção ou sinais e sintomas de infecção associada ao cateter. 
10.3.2. Cateter Nasogástrico/Nasoenteral: A troca deverá ocorrer em caso de obstrução ou 
posicionamento incorreto. 
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10.3.3. Cateter Vesical: Não é recomendada a troca periódica a não ser nos casos &!I()"s.triltiii«'()\J 
a presença de grumos na urina. A cultura de urina poderá ser colhida no próprio c te1(j 
dia de cateterismo. Após este prazo, o cateter deverá ser trocado, antes da coleta, onr-@ã2~106' 
material deverá ser colhido por punção suprapúbica. 
10.3.4. Cânula de Traqueostomia: Trocar na presença de obstrução que dificulte o uso. 
10.3.5. Circuito do Respirador: Circuitos sem filtros bacteriológicos devem ser trocados a cada 
48 horas. Observar se os circuitos são descartáveis ou permanentes. Só poderão ser cobrados os 
circuitos descartáveis (1/5 do valor), pois são reutilizados. 
10.3.6. Conjunto de Drenagem Torácica: Trocar a cada 24 horas ou cada vez que for aberto. 
10.3.7. Coletor de Urina (sistema fechado): Trocar sempre que for efetuada a troca do cateter 
vesicaL 
10.3.8. Curativo de Acesso Venoso Profundo: Trocar diariamente ou quando estiver sujo ou 
molhado. 
10.3.9. Curativo Cirúrgico: Quando estiverem secos e limpos não necessitam a troca nas 
primeiras 72 horas. Quando úmidos ou sujos, deverão ser trocados quantas vezes houver 
necessidade. 
10.3.10. Equipos de Sangue e Derivados e de Emulsões Lipídicas: Trocar após a administração. 
10.3.11. Filtro Bacteriológico: Observar se são bacteriológicos, se são utilizados e também se é 
realizada a troca periódica a cada 24 horas. 
10.3.12. Frasco ou Borracha de Aspiração: Trocar a cada 12 horas. 
10.3.13. Macronebulizador: Trocar a cada 24 horas. 
10.3.14. Polifix ou Microfix: Deve obedecer aos mesmos critérios usados para os equipas de 
acesso venoso profundo e periférico ou quando houver depósito de sangue ou precipitação de 
soluções. 
10.3.15. Sistema Fechado de Aspiração: Trocar a cada 48 horas. 
10.3.16. Umidificador de Oxigênio: Trocar a cada 24 horas. 
10.4. Materiais descartáveis não cobertos pelo FUSMA: 

• Absorvente Higiênico; 
• Aconchego; 
• Água oxigenada; 
• Algodão; 
• Aquecedor e manta térmica; 
• Bacia plástica; 
• Band-aid; 
• Bandej a para raquianestesia; 
• Blusas descartáveis; 
• Bolsa de água quente; 
• Bom ar; 
• Bomba para ordenha; 
• Borracha de silicone; 
• Borracha para aspirador; 
• Cabo bipolar; 
• Cadeira de apoio para banho; 
• Calçados ortopédicos; 
• Camisa para micro câmera; 
• Campo cirúrgico (operatório) descartável; 
• Caneta para bisturi descartável; 
• Cânula de Guedel; 
• Capa para microscópio; 
• Chuca/chupeta; 
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• Cidex; 
• Cinta lombar; 
• Clorohex; 
• Cobre corpo - incluso na taxa de necrotério; 
• Colete lombar; 
• Combi-red (tampa para soro); 
• Compressa cirúrgica; 
• Conecção para aspiração, bomba e pressão; 
• Conector; 
• Copo descartável; 
• Cotonete - pagar apenas para oftalmologia; 
• Cotonóide - pagar apenas para neurologia; 
• Creme dental; 
• Dermoidini, Gehm-Hand, Esterilderm, Álcool rodado; 
• Despesa de frigobar; 
• Dispositivo anti-trombolítico; 
• Escova de degermação; 
• Escova de dente; 
• Espéculo descartável; 
• Esponja para banho; 
• Estabilizador de tornozelo; 
• Éter benzina e tintura de iodo; 
• Faixa elástica pós-operatória; 
• Filme endoscópio; 
• Filtro respirador; 
• Fiso-Hex, povidine; 
• Fitas de vídeo; 
• Fixador de tubo traqueal; 
• Fixador externo; 
• Formol; 
• Frascos para exame; 
• Gaze radiopaca; 
• Gel para biométrica; 
• Gerador de tecnécio; 
• Germipol; 
• Gesso sintético; 
• Gorro, máscaras, porpés, aventais, capotes e calças; 
• Imo bilizador; 
• Lâmina para tricoto mia; 
• Látex extensor de 02; 
• Lençol descartável; 
• L uva para aparelho de laparoscopia; 
• Manta; 
• Manteiga de cacau; 
• Máscara laríngea; 
• Material de banho do RN; 
• Meia elástica; 
• Meia, cinta, atadura e calça elástica; 
• Mercúrio de prata; . 
• Micro por espaçador; 



MARINHA DO BRASIL 

(Continuação do Edital de Credenciamento nO 1/2018, de 63063.000634/2018-

• Muletas; 
• Pasta gel; 
• Pijama descartável; 
• Plug adaptador macho; 
• Sabonete; 
• Sandália para gesso; 
• Sandálias para gesso e palmilha para calcâneo; 
• Sensor infantil neonatal; 
• Sensor para oxímetro; 
• Tapoin; 
• Termômetros; 
• Tipóias; 
• Toalha descartável; 
• Redutor Trocáter; 
• Esparadrapo; 
• Micropore; e 
• Tampa cone Luer. 

10.5. Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME): 
10.5.1. A indicação deverá obedecer a Resolução do CFM nO 1956 de 25/10/2010. A solicitação 
de OPME para procedimento eletivo deverá ocorrer com no mínimo de 10 dias úteis de 
antecedência à realização do procedimento, possibilitando maior conforto e segurança ao 
paciente e ao médico assistente,' evitando transtornos para o CREDENCIADO e para 
CREDENCIANTE. O material deverá constar no Guia Farmacêutico BRASÍNDICE ou na tabela 
publicada na Revista SIMPRO, sendo remunerado pelo PF (PF) acrescido de majoração de 26% 
(26 por cento), destinada a cobrir as despesas com impostos, contribuições, custos 
administrativos e logísticos. Caso o material não conste nas tabelas BRASÍNDICE ou SIMPRO 
deverá ser apresentado ao Serviço de Auditoria do Hospital Naval de Ladário 03 (três) 
orçamentos de fornecedores do CREDENCIADO sendo imprescindível a indicação do CNPJ de 
cada fornecedor e no caso de único fornecedor apresentar carta de exclusividade. O Serviço de 
Auditoria do Hospital Naval de Ladário, autorizará no prazo máximo de 72 horas úteis. A 
aprovação do orçamento que atenda às necessidades da situação está condicionada à 
adequabilidade do preço apresentado ao preço praticado no mercado local. 
10.5.2. Em caso de urgência ou emergência, quando não houver a possibilidade de solicitação de 
autorização prévia, deverá ser utilizado material disponível e o CREDENCIADO tem o prazo de 
48 horas após a realização do procedimento para apresentar a justificativa médica, devendo 
encaminhar e-mail paraj.cavalheiro@marinha.mil.br. anexando 03 (três) orçamentos de 
fornecedores do CREDENCIADO referenciados no BRASÍNDICE ou SIMPRO, sendo 
imprescindível a indicação do CNPJ de cada fornecedor e no caso de único fornecedor 
apresentar carta de exclusividade. Deverão ser anexados na fatura final, para análise da 
Auditoria, a embalagem do OPME utilizado ou rótulo, selo de controle ou identificação com 
número e registro no prontuário do paciente, de forma a confirmar sua utilização única e 
descartável, que estará sujeita a glosa por falta de autorização. O material será remunerado com 
taxa de operacionalização de 10%. 
10.5.3. É obrigatória a apresentação de lacres, invólucros e etiquetas do registro do produto na 
ANVISA, apenso à fatura. 
10.5.4. Fica definido o valor máximo de OPMElMedicamentos de Alto CustolMateriais 
Descartáveis em R$ 300,00 (trezentos reais), sem a necessidade de autorização prévia do Serviço 
de Regulação do Hospital Naval de Ladário. Em caso de utilização de medicamento ético, a 
autorização prévia será sempre necessária, independentemente do valor. 
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10.5.6. O valor do ICMS será de acordo com o estabelecido para o Estado do Mato Grosso ou do 

. Mato Grosso do Sul. 
. ·11. CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO E COBRANÇA 

11.1. Os critérios de utilização e cobrança dos itens deverão ser obrigatoriamente cumpridos, sob 
pena de glosa em caso de utilização de maneira diferente da estabelecida abaixo: 

• ÁGUA DESTILADA PARA RESPIRADORES: Será pago 01 (um) frasco de 500 ml por 
dia, para vidro de umidificador 250 ml e em caso de micronebulização ou 01 (uma) 
ampola por sessão. 

• AGULHA BROCKENBROUGH - PUNÇÃO TRANSEPTAL: Será pago 1/5 do valor. 
• AGULHA DE PUNÇÃO ANESTÉSICA: Será pago 01 por anestesia, a embalagem 

deverá ser anexada em prontuário. 
• AGULHA DE VERESS: Será pago 1/3. 
• ALÇA DE POLIPECTOMIA: Será pago 1/3 do valor. 
• ALÇA RESSECÇÃO - HISTEROSCOPIA e RTU: Será pago 1/5 do valor. 
• AORTIC PUNCH: Será pago valor integral. 
• APARELHO DESCARTÁ VEL PARA BARBEAR: Será pago para tricotomia em pré

operatório e no máximo 02 Unidades. 
• ASPIRAÇÃO TRAQUEAL: pagar 01 sonda, 01 par de luvas de plástico e 01 Soro 

Fisiológico ou Água Bidestilada de 10 ml por aspiração, até 06 por dia. 
• ATADURA DE CREPON: Será pago somente quando houver indicação, não será coberto 

em caso de contenção no leito. 
• BALÃO HIDROSTÁTICO: Será pago 1/3 do valor. 
• BALÃO INTRAAORTICO (ARROW): Será pago valor integral. 
• BALÃO PNEUMÁTICO: Será pago 1/3 do valor. 
• BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO: será pago mediante a 

prescrição de sondagem vesical de demora, sua troca terá que ter justificativa. 
• BOLSA DE COLOSTOMIA CARAYA: Será pago uma a cada 7 dias, e em caso 

justificado pelo enfermeiro. 
• BOLSA DE COLOSTOMIA PLÁSTICO: três por dia. 
• BOLSA DESCARTÁ VEL ENTERAL I PARENTERAL - pagar integral. 
• BOTTON PARA GASTROSTOMIA: Será pago valor integral. 
• BULL DOG: Não será pago. 
• CABO CONEXÃO - CONECTOR 603 (EEF): Será pago 1/5 do valor. 
• CABO CONEXÃO - CONESÃO 603: Será pago 1/5 do valor. 
• CAL SODADA: Será pago 100grs por hora quando utilizado o respirador para paciente 

entubado. 
• CANETA DE CHARLES OU CÂNULA DE ASPIRAÇÃO (BRUSCH): Será pago 1/3 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

do valor. 
CÂNULA DE COLANGIOGRAFIA: Será pago 1/3 do valor. 
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA: Será pago uma por traqueostomia, troca somente 
em caso de obstrução ou se o balão furar, a descrição deverá estar registrada em 
prontuário. A embalagem deverá ser anexada. 
CÂNULA ENDOTRAQUEAL: Será pago uma por entubação - troca uma vez por 

semana, se necessário e mediante prescrição. 
CÂNULA PARAARTROSCOPIA: Será pago 1/2 do valor. 
CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CONSTANTE: Será pago valor integral. 
CATETER CESTA UROLÓGICA PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS (BASKET): 
Será pago 1/3 do valor. 
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sua embalagem deverá estar anexada em prontuário. Sua troca será cobe ~~IIII~~-

hiperemia do local ou sinais de infecção sistêmica associada a punção. A e 
deverá ser anexada. 

• CATETER DE FOGART: Será pago valor integral. 
• CATETER DE OXIGÊNIO: Será pago um por internação. 
• CATETER DE PH METRIA: Será pago 1/10 do valor. 
• CATETER DUODECAPOIAR: Será pago 1/5 do valor. 
• CATETER FLOW DPACK - cateter balão que permite o fluxo passar dentro dele -

(BOSTON): Será pago 1/2 do valor. 
• CATETER FOGARTY (MINAS BIOMEDICAL) - Será pago valor integral. 
• CATETER GENSINI: Será pago 1/3 do valor. 
• CATETER GUIA STERTZER: Será pago 1/3 do valor. 
• CATETER GUIA UBRIT: Será pago 1/3 do valor. 
• CATETER HEAD HANTER: Será pago 1/3 do valor. 
• CATETER HEPARINIZADO OU SALINIZADO: somente com prescrição e pagar 01 

seringa de 10 ml, 01 agulha de 25/07, 01 ampola de SF ou 0.2 m1 de heparina (conforme 
rotina hospitalar). 

• CATETER LEHMANN: Será pago 1/5 do valor. 
• CATETER MULTIPOURPOSE: Será pago 1/4 do valor. 
• CATETER NASAL DE SILICONE: Será pago 01 por internação para recém-nascido. 
• CATETER NIH: Será pago 1/4 do valor. 
• CATETER PHMETRIA: Será pago 1/1 O do valor. 
• CATETER QUADRIPOLARlABLAÇÃO: Será pago 1/2 do valor. 
• CATETER SWAN GANZ: Será pago valor integral com embalagem em anexo. 
• CATETER TRAVERSE: Será pago valor integral, com embalagem em anexo. 
• CATETER TRIPOLAR: Será pago 1/5 do valor. 
• CATETER URETRAL DUPLO J: Será pago valor integral. 
• CAUTÉRIO DESCARTÁ VEL OFTALMOLOGIA: NÃO. 
• CESTA DE BASKET - CARDIOVASCULARlGERAL: Será pago 1/3 do valor. 
• CLIPADOR CURVO: Será pago valor integral. 
• CLIPADOR RETO: Será pago 1/3 do valor. 
• CLIPES PARA ANEURISMA: Será pago valor integral. 
• CLIPES VENOSO DE PRARA: Será pago valor inteiro (prótese). 
• COLETOR DE SISTEMA ABERTO: será pago 01 a cada 03 dias. 
• COLETOR DE URINA TIPO CAMISINHA: será pago 01 por dia mediante evolução de 

enfermagem. 
• COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA CIFILAM. RADIOPACO E~ry. 10 UNID: Será 

pago valor integral. 
• CONECTOR ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO: Será pago 1/5 do valor. 
• CONECTOR Y: Será pago 1/3 do valor. 
• CPAP NASAL: NÃO. 
• DILATADOR: Será pago 1/4 do valor. 
• DOMMES - TRANSDUTOR DE PRESSÃO: Será pago valor integral. 
• ELETRODO DESCARTÁ VEL: Será pago 03 a 05 por dia, com descrição da enfermagem 

da sua troca. 
• ELETRODO MARCA PASSO TEMPORÁRIO - ARRITMIAlIMP. MARC. PASSO: 

Será pago 1/2 do valor. 
• ELETRODO MARCA-PASSO TEMPORÁRIO: Será pago 1/2 do valor. 
• ENDOLOOP: Será pago 1 Unidade. 
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• ESCLERÓTOMO: Será pago 1/3 do valor. 
• ESTABILIZADOR TECIDUAL OCTOPUS: Será pago 1/3 do valor. 
• EXTENSOR DE BOMBA: Será pago 1/2 do valor. 
• EXTENSOR DE PRESSÃO: Será pago 1/2 do valor. 
• EXTRATOR DE CÁLCULO DORME (URO): Será pago 1/3 do valor. 
• FAIXA SMARCH: Será paga 1/5. 
• FIBRA ÓPTICA PARA ENDOLASER: Será pago 1/3 do valor. 
• FILTRO BACTERIANO HIGROBAC: NÃO. 
• FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISE: Será pago 01 a cada 03 sessões. 
• FIO GUIA N° 0.10 / 0.14/0.18: Será pago valor integral. 
• FIO GUIA USADONAPAPILOTOMIAENDOSCOPICA: Será pago 1/3 do valor. 
• FIO GUIA ZEBRA 0,25 E 0,35 - HIDRÓFILO: Será pago 1/3 do valor. 
• FRALDA DESCARTÁ VEL: Cobrança de 06 Unidades por dia ou em caso de diarreia. 
• FRASCO ESTÉRIL PARA COLETA DE LAVADO BRÔNQUICO DESCARTÁVEL: .-~ 

Será pago o valor integral se houver solicitação médica. 
• GELFOAN: Será pago somente para cirurgia de hemorroidectomia, e neurológicas com 

justificativa médica .. 
• GUIA: PASSAGEM DE PRÓTESE BILIAR: Será pago 1/3 do valor. 
• HEMOSTÁTICO (BASE CELULOSE OU COLÁGENO): Será pago valor inteiro. 
• Infusão de dietas enterais o pagamento será a cada 24 h. 
• Infusão de drogas e soroterapias o pagamento será a cada 72 h. Para neonatal 48 horas. 
• Infusão de drogas fotossensíveis o pagamento será por droga/soro aplicada/ dia utilizado. 
• INTRODUTOR PARA ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO: Será pago integral. 
• INTRODUTORES NÃO VALVULADOS: Será pago valor integral, com embalagem em 

anexo. 
• INTRODUTORES VALVULADOS: Será pago valor integral, com embalagem em anexo. 
• ISOLADOR DE PRESSÃO: Será pago valor integral. 
• JELCOS E SCALPS : Será pago um a cada três dias. Quando necessitar de uma 

quantidade maior terá que ser justificado. 
• KlT DE GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA SILICONE LONGA 

PERMANÊNCIA: Será pago valor integral. .-----. 
• KlT DE LIGADURA ELÁSTICA PARA V ÁRIZES ESOFAGEANAS: Será pago 1/3 do 

valor. 
• KlT DE MONITORIZAÇÃO INVASIVA: Será pago um para cada monitorização de PIA, 

S.GANZ, PIC E PVC, com respectiva embalagem em anexo. 
• KlT DE NEFROSTOMIA PERCUT ÂNEA: Será pago valor integral. 
• KlT LIGADURA ELÁSTICA ENDOSCÓPICA: Será pago valor integral. 
• KlT MAX VAC LEGACY: Será pago 1/3 do valor. 
• KlT PARA VITRECTOMIA: Será pago 1/3 do valor. 
• LÂMINA DE SHAIVER: Será paga 1/3, exceto a lâmina com diâmetro menor de 3mm, 

cuja embalagem deverá estar anexada para pagamento integral. 
• LINHA DE TROCA DE FLUÍDO GASOSA: Será pago 1/3 do valor. 
• LINHA DE TROCA: Será pago 1/3 do valor. 
• LUVA ESTÉRIL: Será pago somente para procedimento estéril. 
• MANIFOLD: Será pago 1/3 do valor. 
• MANOBRADOR DE GUIA: Será pago 1/10 do valor. 
• MANTA CAREQUILT: NÃO. 
• MICROPINÇA: Será pago 1/3 do valor. 



------------------------------------------------------~~:~~-~~~-------------------------------

---. MICROPORE E ESPARADRAPO: Será pago conforme indicado 
(40cm para acesso venoso de adulto 20cm para criança), ficando sujeito 
de excesso ou uso indevido. 

• ÓLEO DE SILICONE: Será pago valor integral. 
• PAPILÓTOMA: Será pago 1/3 do valor. 
• PAPILÓTOMO OU ESFINCTERÓTOMO: Será pago 1/3 do valor. 
• PERFUSORES, TORJ'ffiIRINHAS: Será pago a cada 72h para sua troca ou a cada punção 

de acesso, a média de utilização de thee-way em CTI é de 06 por paciente, em situações 
especiais deverá ter justificativa do uso. 

• PERIOFLUORCARBONO LÍQUIDO: Será pago valor integral. 
• PISTOLA DE IRRIGAÇÃO: Será pago 1/3 do valor. 
• PONTEIRAARTHOCARE (ABLATOR): Será pago 1/5 do valor. 
• PONTEIRA PARA FACO: NÃO (Inclusa no Kit de FACO). 
• PONTEIRO IRRIGADOR: Será pago 1/3 do valor. 
• PRÓTESE PTFE: Será pago valor integral. 
• PUNCH DE BHARRON: Será pago 1/3 do valor. 
• REDUTOR TROCATER: Será pago 1/3 do valor. 
• ROTOR (MANIPULADO R GUIA): Será pago 1110 do valor. 
• SERINGA INSUFLADORA: Será pago 1/4 do valor. 
• SERINGAS E AGULHAS: Será pago conforme o número de medicações prescritas. 
• SERRA DE GIGLI: NÃO. 
• SILICONE ESPONJOSO: Será pago valor integral . . 
• SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO: Será pago 01 a cada 07 dias, 

exceto casos de coleta de material para broncoscopia com prescrição médica. 
• SISTEMA DE CAPTURA DE ÊMBOLOS FILTRO ANGIOPLASTIA DE CARÓTIDA: 

Será pago valor integral. 
• SISTEMA DE PROTEÇÃO CEREBRAL - SISTEMA DE CAPTURA DE ÊMBOLOS -

FILTRO: Será pago valor integral. 
• SOLUÇÃO CALIBRADORA: Será pago 1/25 do valor. 
• SONDA DE DORMIA: Será pago 1/3 do valor. 
• SONDA ENDOLASER: Será pago 1/3 do valor. 
• SONDA MANOMETRIA: Será pago 1/50 do valor. 
• SONDA NASOGÁSTRICA: Será pago valor integral, sua troca será com indicação 

médica ou do enfermeiro, registrado em prontuário. 
• SONDA NASOENTÉRICA: Será pago uma por internação, sua troca será autorizada em 

caso de internação prolongada por mais de 90 dias ou com justificativa médica. Sua 
embalagem deverá estar anexada em prontuário. 

• STENT - ANGIOPLASTIA RENAL: Será pago valor integral, com embalagem em 
anexo. 

• STENT: Será pago valor integral, com embalagem em anexo. 
• SURGICEL: Será pago de acordo com o procedimento e sua descrição pelo cirurgião. 
• TESOURA DE METZEMBAUER: NÃO. 
• TORNEIRA 5 VIAS: Será pago 1/4 do valor. 
• TRANSDUTOR DE PRESSÃO: Será pago valor integral. 
• TREPANO DE HESBHURG: Será pago 1/3 do valor. 
• TROCATER: Será pago valor integral. 
• TUBO DE ENTUBAÇÃO SELETIVA: será pago 1/3 e somente com indicação médica 

para cirurgia de esôfago, Aneurisma de aorta e cirurgia torácica. 
• TUBO TRAQUEAL ARAMADO: Será pago 1/3. 
• TUBO TRAQUEAL DESCARTÁ VEL: pagamento integral. 
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• VÁLVULA HEMOSTÁTICA 2 OU 3 VIAS (CONECTOR Y): Será pago lI~.go Và0f. ~~/ 
112 C . ,. d t'1' b P d' t R di I" C ntrastado: '~ ' : __ ,....: .... ;:. _. . . ntenos e u 1 lzaçao e co rança em roce lmen OS a O OglCOS O 

PROCEDIMENTO PRODUTOrrIPO QUANTIDADE 
Broncografia unilateral lHytraste 20ml 
Laringografia Hytraste 20rnl 
Ductografia (por mama) dpiodol UF 5 rol 
Sialografia (por glândula) .l.Jipiodol UF 5 ml 
lHisterossalpingografia Telebrix hystero 20rnl 
IArtrografia odado (iônico) 80 a 100 ml 
lFistulografia Telabrix hystero 20rnl 
~olangiografia transcutânea odado (iônico) 40/50 rnl 
K:olangiopancreato§afia retro~. ~odado iiônico) 40/50 rnl 
lDacriocistografia lLipiodol UF 5 ml 
IReed lNeobar - (Bário) 200 a 250 ml 
!Ressonância Magnética I~{agnevistan 0,1 a 0,2 rnl/kg 
~lebografia IUnilateral 40 a 60 ml 
Flebografia !Bilateral 60 a 120 ml 
11.2.1. O filme deverá ser cobrado de acordo os valores recomendados pelo Colégio Brasileiro 
de Radiologia. 
11.3. Critérios de utiliza ão e cobran a em Neuroradiolo ia: 

ROCEDIMENTO RODUTOrrIPO QUANTIDADE 
afia carotídea unilateral 60 a 80 rnl 
afia carotídea unilateral 60 a 80 rnl 

80al00ml 
80 a 100 rnl 
80 a 100 ml 
80 a 100 ml 
100 a 150 rnl 
100a150rnl 
100 a 150 ml 

20ml 
20rnl 
20ml 
20ml 
20 ml 

afia 3 se 20 ml 
ielo afia 5 ml 

11.3.1. Demais Angiografias: Quantidade de contraste não previsível - variando com peso, 
complexidade do procedimento ou patologia. 
11.4. Critérios de utiliza ão e cobran a em Cardiolo ia: 
PROCEDIMENTO PRODUTOrrIPO QUANTIDADE 

100 a 300 rnl 
200 a 350 rnl 

afia 
12 com . 
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IEsôfago !Bário 1 Fr. 
!Estômago e Duodeno lBário 2 Frs. 
IEsôfago,Hiato,Estômago e Duodeno !Bário 2 Frs. 
K:lister opaco Sário 4 Frs. 
puodenografia Hipotônica !Bário 2 Frs. 
~ntestino delgado duplo contraste lBário 3 Frs. 
Seriografia gastroduodenal Sário 2 Frs 
116C'" d T . . ntenos e utl lzaçao e co b A rança em ~pare Ih G~' U·,· o eruto- nnarIO: 

PROCEDIMENTO PRODUTOITIPO QUANTIDADE 
IUrografia venosa odado (iônico) 40/50 ml 
IUrografia venosa odado(nãoiônico) 40/50 ml 
lPielografia ascendente odado (iônico) 40/60 ml 
IUretrocistog!'afia odado (iônico) 50/60 ml 
IUrografia venosa rninutada odado (iônico) 40/50 ml 
IUrografia venosa minutada odado(nãoiônico) 40/50 ml 
IUrografia com nefrotomografia odado (iônico) 40/50 ml 
IUrografia com nefrotomografia odado (não iônico) 40/50 ml 
11 7 C 't" d t'1' b .. n enos e u 1 lzaçao e co rança em fi C omogra Ia ompu tad . d onza a: 

PROCEDIMENTO PRDUTOffIPO QUANTIDADE 
Iromografia comp. Abdome sup. odados 100/150 ml 
t[omografia comp. Abdome sup. Bar-iodados 900 ml 
Iromografia comp. Articulações odados 100 ml 
Iromografia comp. Coluna (s/ rnielo) odados 100ml 
Iromografia comp.Coluna (Seg.adic) odados 100ml 
rromornielografia odados 100ml 
Tomornielografia + intratecal Não-iônicos-350 20ml 
TC crânio, cela, orbital odados 100 ml 
Tomografia comp. Dinâmica odados 100/150 ml 
Tomografia comp. Face- S.F.-T.M. ~odados 100ml 
TC Mastóides - ouvidos ~odados 100ml 
Tomografia comp. Pelvelbacia ~odados 100/150 ml 
Tomografia comp. Pelvelbacia Sar-iodados 900ml 
Iromografia comp. Pescoço ~odados 100 ml 
IrC segmento apêndice odados 100 ml 
[romografia comp. Tórax (não vasos) odados 100 ml 
IrC Tórax (vasos e mediastino) odados 150 ml 
11.7.1. AngIOgrafias (espiral) cerebral, cervical, torácica, abdominal, pélvica, extremidade -
iodado não iônico= 150 ml; 
11.7.2. Angio-tomografia aorta e membros inferiores - iodado não iônico= 250 ml; 
11.7.3. Em todos os procedimentos usa-se com igual volume iodado iônico injetável; e 
11.7.4. Nos estudos do abdome superior e pelve cabe a cobrança de contraste oral: bário especial 
ou 1 frasco de iodado de 50 ml diluído em água ou soro. 

12. ATENÇÃO ODONTOLÓGICA 
12.1. A Assistência Odontológica será prestada em três eixos de atenção, conforme estabelecido 
abaixo: 
12.1.1. Eixo de Prevenção e Promoção de Saúde consiste na prestação de serviços 
odontológicos coletivos ou individuais, visando a promoção da saúde bucal na população, de 
modo a reduzir a necessidade de atendimentos nos níveis de Atenção Básica e Especializada. As 

! 
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ações devem ser realizadas procurando desenvolver principalmente a Odontológia 'p~~ . aCl ' 
São exemplos de procedimentos de Prevenção e Promoção de Saúde: 2l:ftV 
a) Orientação sobre prevenção e higiene oral; e 
b) Procedimentos preventivos (bochechos fluorados, aplicação tópica de flúor, controle da 
placa). 
12.1.2. Eixo de Atenção Básica consiste no atendimento odontológico básico realizado pelo 
Ci.rillgião-Dentista sem a necessidade de conhecimentos técnicos especializados para a 
realização dos mesmos. São exemplos de procedimentos em nível de Atenção Básica: 
a) 'Restaurações em dentes que não tenham comprometimento de estruturas de reforço, 
obrigando o uso de pino de retenção ou indicação de restauração metálica fundida ou similar; 

. b) Tratamentos endodônticos em dentes unirradiculares; 
c) Procedimentos em Odontopediatria que não requeiram atuação do especialista; 
d) Procedimentos em cirurgia oral menor que envolvam exodontias em técnica primária; 
e) Atendimento das urgências odontológicas e seu devido encaminhamento; 
f) Raspagem supragengival e subgengival, alisamento e polimento dentário; e 
g) Recimentação de provisórios. 

12.1.3. Eixo de Atenção Especializada consiste no atendimento à parcela de usuários com 
tratamento indicado que exige atendimento tecnicamente complexo, necessitando de pessoal 
especializado para a consecução das ações. Incluem-se neste eixo, os atendimentos realizados em 
ambiente cirúrgico de unidade hospitalar ou em ambiente hospitalar no caso de pacientes que 
requeiram cuidados especializados de saúde durante o procedimento, com necessidade ou não de 
internação. São ações em nível de Atenção Especializada: 
a) Cirurgia oral a retalho para intervenção em tecidos moles ou duros, realizando ostectornia ou 
enxerto ósseo, biópsias, atendimento nos casos de traurnatismos dentoalveolares, redução 
fechada de fraturas dos maxilares e/ou mandíbula e remoção de corpo estranho do seio maxilar; 
b) Exodontia de dentes retidos ou impactados; 
c) Procedimentos clinicos cirúrgicos em periodontia; 
d) Tratamento endodôntico em dentes multirradiculares e retratamentos endodônticos; 
e) Clareamentos de dentes desvitalizados; 
f) Cirurgia parendodôntica; 
g) Próteses móvel e fixa unitária; 
h) Tratamento ortodôntico; 
i) Tratamentos odontopediátricos (incluindo ortodontia preventiva); 
j) Restaurações plásticas que envolvam grande perda de estrutura dentária, necessitando de 
retenção a pinos; 
k) Cirurgia para instalação de implantes osseointegrados; 
I) Atendimento de pacientes portadores de patologias especiais; 
m) Cirurgias buco-maxilo-faciais decorrentes dos traurnatismos de face, das lesões e anomalias 
congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório e anexos, e estruturas crânio-facial associadas; 
e 
n) As cirurgias realizadas sob narcose com óxido nitroso. 
12.2. O critério para autorização da consulta inicial, aplica-se, quando solicitada pela mesma 
CREDENCIADA, a partir de 180 (cento e oitenta) dias após conclusão do tratamento. 
12.3. Nos casos onde fatores como risco individual à cárie, doença periodontal e outras doenças 
bucais determinarem redução na periodicidade da consulta, caracterizando urna exceção à regra, 
a CREDENCIADA deve emitir justificativa por meio de relatório odontológico circunstanciado 
anexado à Guia de Apresentação do Usuário, para auditoria prévia ao pagamento. 
12.4. Para as consultas de urgência odontológica, somente serão remunerados os procedimentos, 
tais como: 



a) Processos dolorosos agudos, sendo estes: incisão e drenagem intra e e ao 
hematoma ou flegmão da região buco-maxilo-facial, pulpotomia, pulpe ~ 
temporário; 
b) Hemorragias: quando necessitar de controle de hemorragia com ou sem ap1icaç<mo..w:~~1l 

hemostático em região buco-maxilo-facial; 
c) Traumatismos dentários: podendo ser reimplante dentário com contenção e imobilização 
dentária de decíduos ou permanentes. Ressalta-se que a imobilização indicada em casos de 
doença periodontal não caracteriza urgência e sim tratamento eletivo. O reimplante dentário 
deverá incluir necessariamente a contenção/imobilização sendo indicado para dentes que 
sofreram avulsão total por trauma, onde serão remunerados por segmento; 
d) Fraturas de restaurações, coroas e blocos: para o restabelecimento de estética com restauração 
de resina composta fotopolimerizável em dentes anteriores (de canino a canino). Para os demais 
elementos dentários, ou seja, dentes posteriores (de pré-molares à molares) deverão ser 
considerados a confecção de restauração provisória ou colocação de curativo apenas nas 
situações de odontalgia (dor). Para os casos de cárie crônica, com perdas de curativos e troca de 
curativos endodônticos, estes não serão caracterizados como urgência, sendo enquadrados como 
procedimentos eletivos; e 
e) Exodontia: serão considerados como urgência, as decorrentes de trauma (fratura radicular 
vertical) ou cárie muito extensa, ambos os casos aplicar-se-á em dias úteis de 22:00 às 06:00 
horas, sábado, domingo ou feriados. 
12.5. Nas tabelas de referência para as etapas intermediárias estão incluídos o custo dos 
procedimentos, não podendo o cirurgião-dentista credenciado desmembrá-las e cobrá-las 
separadamente. 
12.6. No confronto da avaliação dos planejamentos e tratamentos executados pela 
CREDENCIADA, uma vez constatadas imprecisões e falhas com necessidades de ajustes, 
poderá o auditor (cirurgião-dentista da CREDENCIANTE) emitir glosa e solicitar o retomo do 
paciente ao cirurgião-dentista da credenciada, por meio de comunicação escrita e sigilosa para as 
providências necessárias. Somente após correção, após reanálise da CREDENCIANTE e 
finalização do processo de auditagem ocorrerá o pagamento. Caso contrário, a Guia de 
Apresentação do Usuário permanecerá sem autorização para pagamento e perderá a validade 
após decorrido prazo de 90 (noventa) dias. 
12.7. Os pacientes que obtiverem 03 (três) faltas a consultas programadas, alternadas ou não, 
sem justificativa, terão seu tratamento suspenso e a CREDENCIADA deve encaminhar a Guia de 
Apresentação do Usuário para análise e providências cabíveis ao caso, que será tratado como 
abandono / interrupção do tratamento. 

13. NOTAS COMPLEMENTARES 
13.1. As taxas de assepsia e vigilância epidemiológica não serão cobertas. 
13.2. Os gases serão pagos conforme tempo de utilização permitindo o fracionamento de no 
mínimo 15 (quinze) minutos. 
13.3. Para honorário de fisioterapia, será paga uma sessão. por dia para pacientes internados em 
enfermaria/apartamento. Para pacientes internados em Unidade Fechada serão pagas duas 
sessões dias. Havendo necessidade de realização de um número maior de sessões, as mesmas 
deverão estar prescritas, evoluídas e sendo necessário haver evidência sobre a necessidade do 
fato. 
13.4. Não será pago o preparo do corpo, pois está incluído na diária hospitalar. 
13.5. O Raio-X será pago por incidência, principalmente em casos de órtese e prótese. , 
13.6. Placa de eletrocautério descartável será pago somente quando seu uso for indicado, sendo 
necessário descrição em folha de sala e embalagem anexada no prontuário. 
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13.7. Equipo de bomba de infusão (BI) não será pago para manter veia o à s .. _ / 
~ . - . 

soroterapia, salvo quando for em criança ou adulto com restrição hídrica. ~/ . 
13.8. As trocas de materiais serão pagas conforme estabelecido neste Projeto Básico. 
13.9. Exames complementares de alto custo, que não forem de urgência, deverão ter autorização 
prévia do Hospital Naval de Ladário. 
13.10. Será pago o valor de uma visita diária ao médico desde que conste no prontuário a 
evolução com assinatura do respectivo médico assistente. 
13.11. Não será pago coleta de exames pelo hospital ou terceiros. 
13.12. As taxas de cirurgias ambulatoriais serão pagas conforme procedimento realizado. 
13.13. Taxa de fototerapia, incubadora, berço aquecido deverá constar na prescrição médica e 
relatório de enfermagem a sua utilização. 
13.14. Os exames de diagnóstico deverão constar requisição do médico solicitante e o envio de 
resultado devidamente assinados e carimbados. 
13.15. Os materiais de punção deverão ser justificados quando utilizado em quantidade superior 
ao indicado. 
13.16. Os horários de admissão e da alta do paciente deverão estar registrados. Na falta deste ~ 
implicará o não pagamento da taxa de registro. 
13.17. Os curativos serão pagos mediante prescrição médica e/ou do enfermeiro e descrição da 
enfermagem. 
13.18. A taxa de aerosolterapia está incluída no uso de gases. 
13.19. No aparelho de anestesia (uso) está incluído o uso do monitor de oximetria de pulso e 
monitor de capnografia, não sendo pago para anestesia local ou sedação simples. 
13.20. As torneirinhas serão pagas somente em caso de infusão contínua e múltiplas medicações. 
Em bloco cirúrgico não serão cobertas quando estiverem cobrando com equipo com injetor 
lateral. 
13.21. Hemoterapia deverá. ser mediante prescrição médica, comprovante de entrega (cartão da 
bolsa) anexado e checagem em prontuário. 
13.22. A visita do nutrólogo deverá ser pago 01 (uma) a cada 03 (três) dias devidamente 
registrada em prontuário, somente para o paciente que estiver em dieta enteral e parenteral. 
Consulta de nutricionista não será paga, pois já está inclusa no valor da diária hospitalar. 
13.23. As fraldas descartáveis serão pagas até 06 (seis) unidades por dia, salvo em casos de 
paciente com quadro diarreico. 
13.24. Sonda vesical de demora serão pagas somente com prescrição médica e checagem da 
enfermagem, em caso de troca terá que ter justificativa. 
13.25. Quando realizado simultaneamente mais de um ato cirúrgico, deverá ser cobrado 100% da 
taxa de sala de maior valor e 50% da taxa de sala do segundo procedimento. A taxa de 
instrumental será paga somente a de maior porte. 
13.26. Não haverá taxa de registro para a realização de exames e para a realização de 
procedimentos em pacientes crônicos, tais como: curativos, troca de sonda, etc. 
13.27. A troca de cateter de swan-ganz será pago 01 (uma) por internação. Sua troca deverá ser 
justificada pelo médico e pela embalagem do produto no prontuário. 
13.28. Curativo de RN (coto umbilical) não será coberto. 
13.29. Curativos pós-cirúrgicos (feitos dentro do centro cirúrgico) não serão cobertos. 
13.30. Não deverá ser pago procedimento decorrente de iatrogenia ou acidente operatório 
quando for parte do mesmo ato ou pela mesma equipe cirúrgica. Nestes casos, será pago apenas 
o honorário do procedimento inicialmente autorizado. 
13.31. Não deverá ser pago o intensificador de imagem concomitante à radioscopia pré
operatória. 
13.32. Para retirada de pontos serão pagos somente os insumos. Não será paga nenhuma taxa 
adicional para esse atendimento, pois considera-se retirada de pontos como parte do 
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procedimento cirúrgico. 

13.33. Serão pagas luvas estéreis somente para procedimentos assépticos. Luvas de 
procedimentos não serão pagas, uma vez que se trata de Equipamento de Proteção Individuâ1 
(EPI), conforme a ANVISA. 

14 DO PRECO E CONDICÕES DE PAGAMENTO. 
14.1. Os serviços serão remunerados com base nos valores constantes na Lista Referencial de 
Preços, anexo S, aprovadas pela Diretoria Especializada em Saúde da Marinha do Brasil, órgão 
funcionalmente superior ao Hospital Naval de Ladário. 

14.2. O CREDENCIADO poderá acolher, como preço, pacotes de prestação de serviços que 
conjuguem avaliação, prescrição e acompanhamento com acomodações (hotel aria) , taxas 
hospitalares, instrumental cirúrgico, gasometria, equipamentos e outros serviços especiais para a 
efetivação do tratamento proposto, desde que não importe em aumento da despesa e autorizado 
pelo CONTRATANTE, após análise da vantajosidade. 

14.3. Não será permitido o pagamento de qualquer sobretaxa em relação aos preços adotados, ou 
do cometimento a terceiros da atribuição de proceder a intermediação do pagamento dos serviços 
prestados. 

14.4. As glosas técnicas e administrativas que porventura ocorram serão notificadas ao 
credenciado por escrito, enviadas por e-mail, através de Relatório de Auditoria de Contas, anexo 
T e contra as mesmas caberá recurso, por meio do Relatório de Recurso de Glosas, anexo U, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da notificação. 
14.4.1. Considera-se motivo de glosa, sendo integralmente indeferido o pagamento, a 
documentação preenchida de forma ilegível ou que permita mais de uma interpretação; a não 
apresentação da Guia de Autorização ou a apresentação de CÓPIA da mesma; cobranças de 
procedimentos, materiais e/ou medicamentos de auto-custo que não foram autorizados. 

14.4.2. Para notificação das glosas serão utilizados os códigos de glosas conforme os constantes 
da Lista Referencial de Glosas, anexo o. 

14.5. Interposto recurso contra glosas, terá o CREDENCIANTE um prazo máximo adicional de 
30 (trinta) dias para responder especificamente acerca do seu teor, conforme apresentado pelo 
credenciado, valendo o silêncio daquela como seu reconhecimento quanto à procedência do 
recurso. 

14.6. As faturas que não forem entregues até o prazo de 90 (noventa) dias do atendimento, 
poderão ser integralmente glosadas, pois o fato será considerado falha administrativa da 
CONTRATADA e consequentemente a cobrança não será reconhecida como dívida por este 
Hospital Naval. 

14.7. Constam dos anexos contratuais, deste edital, regras especiais de remuneração, conforme o 
serviço ou especialidade. 

14.8. A Diária Hospitalar inclui assistência enfermagem, serviço de camareira, copeira, serviços 
gerais, alojamento, alimentação do paciente, utilização de aparelhagens, equipe técnica e exames 
de monitorização. 
14.9. Os serviços previstos neste edital serão remunerados conforme valores abaixo: 
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14.9.1. Fisioterapia: a sessão será remunerada pelo de valor de R$ 45,00 (quarerlta ;:hnc ~'Te '~ {' '- / 

" , . f+. .~ ,.' 

e demais procedimentos serão remunerados por 0,35 x Coeficiente dê' ~fI,,~ , f?:s "-
Fisioterapêuticos do Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos 2013 - COFFTTO; 
14.9.2. Fonoaudiologia: os honorários dos serviços fonoaudiológicos serão remunerados 
conforme descrição abaixo: ' 
a) Consulta em consultório pelo valor de R$ 67,50; 
b) Sessão em consultório pelo valor de R$ 36,00; 
c) Avaliação/sessão domiciliar pelo valor de R$ 76,50; 
d) Avaliação hospitalar pelo valor de R$ 67,50; 
e) Sessão hospitalar pelo valor de R$ 45,00; 
f) Audiometria clínica pelo valor de R$ 54,00; 
g) Audiometria ocupacional pelo valor de R$ 13,50; 
h) Emissões otoacústicas transientes evocadas pelo valor de R$ 53,55; e 
i) Emissões otoacústicas por produto de distorção pelo valor de R$ 53,55. 
14.9.2.1. Demais procedimentos serão remunerados por 0,45 x Valor dos Honorários (Mínimo) 
da Tabela do Sindicato dos Fonoaudiólogos do Estado de Goiás - SINDFONO 2016; 
14.9.3. Psicologia: 0,40 x Tabela Conselho Federal de Psicologia 2017 - Valores Referenciais .~ 

Nacionais de Honorários de Psicólogos; 
14.9.4. Clínicas Médicas: Tabela CBHPM 2012, plena, com utilização do valor da Unidade de 
Custo Operacional (UCO) de R$ 14,33 (quatorze reais e trinta e três centavos); 
14.9.5. Em regra, consulta ambulatorial será remunerada pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais). 
As consultas abaixo relacionadas, serão remuneradas conforme discriminado: 
14.9.5.1. A consulta com médicos especialistas na área de Cardiologia será remunerada pelo 
valor de R$ 90,00 (noventa reais). 
14.9.5.2. A consulta com médicos especialistas na área de Gastroenterologia será remunerada 
pelo valor de R$ 90,00 (noventa reais). 
14.9.5.3. A consulta com médicos especialistas na área de Neurocirurgia será remunerada pelo 
valor de R$ 120,00 (CeJ:ltO e vinte reais). 
14.9.5.4. A consulta com médicos especialistas na área de Anestesia será remunerada pelo valor 
de R$ 90,00 (noventa reais). 
14.9.5.5. A consulta com médicos especialistas na área de Psiquiatria será remunerada pelo valor 
de R$ 120,00 (cento e vinte reais). 
14.9.5.6. A consulta com médicos especialistas na área de Otorrinolaringologia será remunerada .----
pelo valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). 
14.9.5.7. A consulta com médicos especialistas na área de Neurologia será remunerada pelo valor 
de R$ 90,00 (noventa reais). 
14.9.5.8. A consulta com médicos especialistas na área de Urologia será remunerada pelo valor 
de R$ 90,00 (noventa reais). 
14.9.5.9. A consulta com médicos especialistas na área de Dermatologia será remunerada pelo 
valor de R$ 90,00 (noventa reais). 
14.9.5.10. A consulta com médicos especialistas na área de Pediatria será remunerada pelo valor 
de R$ 100,00 (cem reais). 
14.9.5.11. A consulta com médicos especialistas na área de Endocrinologia será remunerada pelo 
valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). 
14.9.5.12. A consulta com médicos subespecialistas Pediátricos (Ex.: Neuropediatra, 
Endocrinopediatra) será remunerada pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
14.9.5.13. As consultas eletivas na região de Mato Grosso terão acréscimo de 25%. 
14.9.6. Laboratório: Tabela CBHPM 2012, plena. 
14.9.7. Materiais e Medicamentos: 1,26 x SIMPROIBRASÍNDICE (Preço de Fábrica); 
14.9.8. Taxas e Diárias Hospitalares: 



",--,,' 

~ 
... *'C ,. .. ~L. I",' ., '"' ." "íI l I 

~" r. < .. "t>,~ 

MARINHA DO BRASIL ~ ~" ~; ~\,l~_ '\ 
(Continuação do Edital de Credenciamento nO 1/~018, de 63063.000634/2018 ,~ :,. <t=)o \ O J 
--------------------------------------------------------------------------------------------- --- - -_ . -~~- - - ~ f 

14.9.8.1. Campo Grande e Cuiabá (adjacências): Tabela de Taxas de Procedim ~ . Xl,~' <I<-.,,~í 
- HNLa A, plena; e ., "",0/ 
14.9.8.2. Conunbá (adjacências): Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalar • . ... ~, 
plena. 
14.9.9. Odontologia: 0,80 x Tabela Valores Referenciais para Procedimentos Odontológicos 2013 
-CRO-DF. 
14.9.10. OrtodontialPrótese DentárialRadiologia Odontológica: Tabela de OrtodontialPrótese 
DentárialRadiologia Odontológica HNLa, plena. 
14.9.11. A consulta/sessão de Psicopedagogia serão remuneradas pelos mesmos valores aplicados 
à psicologia. 
14.9.12. A consulta/sessão de Terapia Ocupacional serão remuneradas pelos mesmos valores 
aplicados à fisioterapia. 
14.9.13. Os honorários dos serviços médicos de anestesia serão remunerados conforme descrição 
abaixo: 
IPORTE 1 IR$ 142,00 
[PORTE 2 IR$ 205,00 
[PORTE 3 IR$ 300,00 
IPORTE 4 IR$ 450,00 
[PORTE 5 IR$ 685,00 
IPORTE 6 IR$ 950,00 
[PORTE 7 IR$ 1.355,00 
iPORTE 8 IR$ 1.788,00 

14.9.14. Os valores dos serviços médicos de neurocirurgia especificados abaixo, serãó 
remunerados da seê!inte forma' 

CO DIGO PROCEDIMENTOS (durante a consulta) VALOR 
4.13.01.07-2 Campimetria manual monocular (valor para AO) R$ 90,78 
4.13.01.20-0 rv10tilidade ocular binocular R$ 31,23 
4.13.01.40-4 Avaliação de força muscular, por movimentos manuais, por membro (x4) R$ 57,96 
4.01.04.04-4 Ergotonom etria músculo-esquelética (tetra/para/hem iparesia) R$ 45,12 
4.01.03.48-0 Pesq. pares cranianos relacionados ao VIII R$ 73,71 
4.01.03.65-0 Registro de nistagmo pendular R$ 136,75 
4.14.01.04-2 Prova de auto rotação cefálica R$ 136,69 
4.13.01.16-1 Estesiometria por membro (x4) R$ 71,77 
4.14.01.48-4 Testes vestibulares, com provas calóricas, sem eletronistagmografia R$ 80,00 
4.01.03.41-2 Gustometria R$ 30,02 
4.01 .03.68-4 Reflexo cutâneo-sim pático R$ 108,85 
4.01.03.69-2 Teste de avaliação do sistema simpático R$ 57,96 
2.01.01.20-1 Avaliação clinica e eletrônica de paciente com marca passo R$173,30 
4.01.03.43-9 Im pedanciom etria R$ 88,99 
3.07.15.23-7 Outras afecções de coluna - tratamento incruento R$ 157,87 
3.02.07.22-3 Tratamento conservador da fratura de ossos R$ 266,16 
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PROCEDIM ENTOS TERAPEUTICOS ESPECIFICOS DA AREA -NEUROLOGIA E NEUROCIRUR . \ - '»~.... ,., ~ l ' 

CODIGO PROCEDIMENTOS (honorário + filme + UCO) 
2.01.03.30-1 
4.01 .03.38-2 
2.01,03.30-1 

2.01.03.14-0 

3.14.03.30-1 
3.14.03.02-6 
2.01 .04.10-3 

Infiltração de pontos gatilho por músculo (x6) Guiado por Eletromiografia 
Eletrorniografla para monitoração de quimiodenervaçao (por sessão) 
Agulhamento a seco por músculo (x6) Guiado por Eletromiografia 
Bloqueio Fenólico, alcoólico ou com toxina botulínica (de pontos motores)-por membro 
ou segmento corporal Guiado por Eletromiografia 
Reposição de fármacos em bombas implantadas 
Bloqueio local 
Curativo em geral sem anestesia 
Avaliação clinica e eletrônica de paciente portador de marca-passo, sincronizador ou 

2.01.01 .20-1 desfibrilador 

R$ 246,71 

R$ 28,97 
R$157,87 
R$14,49 

R$ 173,30 

EXAMES COMPLEMENTARES ESPECíFICOS DAÁREA- NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA 
CODIGO PROCEDIMENTOS (honorário + filme + UCO) VALOR ,~I 

4.09.01.60-2 Doppler Transcraniano Bilateral R$ 933,v-f 
4.01.03.19-6 EEG quantitativo IMapeamento cerebral R$ 237,90 
4.01.03.23-4 EEG em vigília e sono espontâneo R$141,OO 
4.01.03.32-3 Eletroneuromiografia de membros superiores R$ 390,64 
4.01.03.31-5 Eletroneuromiografia de membros inferiores R$ 390,64 
4.01 .03.33-1 Eletroneuromiografia dos quatro membros R$ 596,60 
4.01.03.39-0 Eletromiografia quantitativa ou de Fibra única R$ 697,05 

4.01.03.30-7 
Eletroneuromiografia (velocidade de condução) testes de estímulos para paralisia 

R$ 327,65 
facial 

4.01.03.37-4 
Eletromiografia com registro de movimento involuntário (Teste dinâmico de escrita; 

R$120,94 
estudo funcional de tremores) 

4.01.03.60-9 Potencial Evocado Motor - PEM ( Bilateral) R$ 329,25 
4.01.03.61-7 Potencial Evocado Somato-sensitivo - Membros inferiores (PESS) R$ 286,26 
4.01.03.62-5 Potencial Evocado Somato-sensitivo - Membros superiores (PESS) R$ 286,26 

Potencial somato -sensitivo para localização funcional da área da central /""" 

4.01.03.58-7 (monitorização por hora) ate 3 horas 
R$ 29'1, _ 
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CÓDIGO PROCEDIMENTOS (durante a visita) ~ ,, ' rit.~r'--."';J1 
1.01.02.01-9 Visita ,~(t1.m;~0 
4.13.01.07-2 Campimetria manual monocular (valor para AO) R$ 90,78 
4.13.01 .20-0 Motilidade ocular binocular R$ 31,23 
4.01.03.48-0 Pesq. pares cranianos relacionados ao VIII R$ 73,71 
4.01.04.04-4 Ergotonometria músculo-esquelética (tetralparalhemiparesia) R$ 45,12 
4.01.03.65-0 Registro de nistagmo pendular R$ 136,75 
4.13.01.16-1 Estesiometria por membro (x4) R$ 70,96 
4.14.01.04-2 Prova de auto rotação cefálica R$136,69 
4.14.01.48-4 Testes vestibulares, com provas calóricas, sem eletronistagmografia R$ 80,00 
4.13.01.40-4 Avaliação de força muscular, por movimentos manuais, por membro (x4) R$ 57,96 
4.03.09.16-9 Punção liquorica com manometria R$138,74 
2.01.01.16-3 Pulsoterapia por sessão R$ 266,16 
2.02.01.08-7 Tratamento conservador do TCE, HIC e hemorragia POR DIA R$ 180,83 
2.01.03.30-1 Infiltração de pontos gatilho R$ 123,55 
3.07.15.23-7 Outras afecções de coluna - tratamento incruento R$ 157,87 
3.02.07.22-3 Tratamento conservador da fratura de ossos R$ 266,16 
3.07.15.34-2 Tratamento conservador do traumatismo raquimedular POR DIA R$180,83 
3.07.15.15-6 Fratura e ou luxação da coluna vertebral- redução incruenta R$ 309,45 
3.07.15.29-6 Tração cervical transesqueletica R$ 688,94 
2.01.04.10-3 Curativo em geral sem anestesia R$ 14,49 
3.16.02.02-9 Analgesia por dia subsequente, acompanhamento de analgesia por cateter peridural R$ 76,40 

14.9.15. Os demais serviços de neurocirurgia serão remunerados conforme a tabela estipulada 
para Clínicas Médicas (CBHPM 2012, plena). 
14.9.16. Os valores dos serviços médicos de otorrinolaringologia especificados abaixo, serão 
remunerados da seguinte forma: 

4.02.01 .21-0 Vídeo-endoscopia naso-sinusal com ótica flexível R$ 299,20 
4.02.01.22-8 Vídeo-endoscopia naso-sinusal com ótica rígida R$ 233,97 
4.02.01.25-2 Vídeo-faringo-Iaringoscopia com endoscópio flexível R$ 356,94 
4.02.01.26-0 Vídeo-faringo-Iaringoscopia com endosc6pio rígido R$ 291,32 
3.02.05.04-2 Adenoidectom ia R$ 309,45 
3.02.05.27-1 iAdenoidectomia por videoendoscopia R$ 393,51 
3.02.05.03-4 Adeno-am igdalectom ia R$ 464,82 
3.02.05.05-0 ~ igdalectom ia das palatinas R$ 309,45 
3.05.01.45-8 Turbinectom ia ou turbinoplastia - unilateral R$ 157,87 
3.05.01 .36-9 Septoplastia (qualquer técnica sem vídeo) R$ 688,94 
3.05.01 .53-9 Septoplastia por videoendoscopia R$ 776,82 

- Taxa de vídeo endoscópico para cirurgia R$ 1.236,05 
- Taxa de vídeo endoscópico para exames R$ 281 ,68 

14.9.17. Os demais serviços de otorrinolaringologia serão remunerados conforme a tabela 
estipulada para Clínicas Médicas (CBHPM 2012, plena). 
14.9.18. A remoção de paciente em ambulância, na região de Mato Grosso, será remunerada 
conforme descrição abaixo: 
14.9.18.1. Remoção urbana, incluindo qualquer local de origem até qualquer local de destino, 
dentro da mesma cidade: 
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a) Ambulância tipo A: R$ 400,00 (quatrocentos reais); 
b) Ambulância tipo B: R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais); 
c) Ambulância tipo C: R$ 900,00 (novecentos reais); e 
d) Ambulância tipo D: R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). 
14.9.18.2. Remoção interurbana, incluindo trajeto entre cidades ou estados: 
a) Ambulância tipo A: R$ 5,00 (cinco reais) por Km rodado; 
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b) Ambulância tipo B: R$ 5,65 (cinco reais e sessenta e cinco centavos) por Km rodado; 
c) Ambulância tipo C: R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos) por Km rodado; 
d) Ambulância tipo D: R$ 5,97 (cinco reais e noventa e sete centavos) por Km rodado. 
14.9.19. A remoção de paciente em ambulância, na região de Mato Grosso do Sul, será 
remunerada conforme descrição abaixo: 
14.9.19.1. Remoção urbana, incluindo qualquer local de origem até qualquer local de destino, 
dentro da mesma cidade: 
a) Ambulância tipo A: R$ 300,00; 
b) Ambulância tipo B: R$ 350,00; 
c) Ambulância tipo C: R$ 600,00; e 
d) Ambulância tipo D: R$ 700,00. 
14.9.19.1. Remoção interurbana, incluindo trajeto entre cidades ou estados: 
a) Ambulância tipo A: R$ 4,00 por Km rodado; 
b) Ambulância tipo B: R$ 4,20 por Km rodado; 
c) Ambulância tipo C: R$ 6,00 por Km rodado; e 
d) Ambulância tipo D: R$ 7,30 por Km rodado. 
14.9.20. A hora parada da ambulância será paga somente se a espera pelo paciente ultrapassar 3 
(três) horas, e será remunerada conforme abaixo: 
14.9.20.1. Ambulância tipo A: R$ 96,00 (noventa e seis reais); 
14.9.20.2. Ambulância tipo B: R$ 96,00 (noventa e seis reais); 
14.9.20.3. Ambulância tipo C: R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais); e 
14.9.20.4. Ambulância tipo D: R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais). 

14.10. Todas as tabelas mencionadas encontram na Lista Referencial de Preços, anexo S. 
14.10.1. Os termos constantes deste edital, inclusive quanto aos valores da Lista Referencial de 
Preços, representam a regra geral do Credenciamento e de sua forma valoração dos serviços, 
somente podendo ter adaptações excepcionadas em contrato relativo a cada especialidade. Logo . .--.. 
cabe ao CREDENCIADO tomar ciência também de cláusulas contratuais, principalmente a 
respeito de preços praticados por especialidade. 
14.10.2. Nos itens onde constam previstos fatores de multiplicação, estes devem ser 
multiplicados pelo valor referente na tabela estipulada. O valor resultante será o preço a ser 
co brado na fatura. 
14.10.3. A base de cálculo, para a especialidade de Fonoaudiologia, subitem 14.9.2 do item 14.9, 
é o valor de honorário mínimo previsto na tabela. 
14.10.4. A base de cálculo, para a especialidade de Psicologia, subitem 14.9.3 do item 14.9, é o 
valor do limite inferior previsto na tabela. 
14.10.5. O subitem 14.9.7, Materiais e Medicamentos, serão calculados por 1,38 x 
SIMPROIBRASÍNDICE (preço de fábrica), quando tratar-se de hospitais de grande porte. 
14.11. É vedada a cobrança de taxa de comercialização na utilização de dietas especiais, visto 
que esta não são consideradas medicamentos. 
14.11.1. Quando um procedimento não constar da Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos (CBHPM) Ano 2012, poderá ser utilizado o código constante em tabela 
CBHPM posterior mantendo os valores da CBHPM 2012 com UCO de R$ 14,33. 
14.11.2. Para os exames Histopatológicos a remuneração dar-se-á conforme a Classificação 
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14.11.3. Excluir-se-á do valor da diária do CTI, os exames complementares, sang ~~. 
curativos especiais, gases, materiais, medicações, máquina de hemodiálise, intercorrencias 
cirúrgicas e honorários médicos. 
14.12. Na hipótese descrita no subitem 14.9.7 deste PB, o justo valor será encontrado da seguinte 
forma: 
14.12.1. Para medicamentos antineoplásicos serão utilizados os valores estabelecidos pela Câma
ra de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED/ ANVISA), publicados no Guia Farma
cêutico BRASÍNDICE e vigentes na data de sua utilização. Deverão ser considerados como va
lores máximos a serem pagos aqueles apresentados na coluna Preço de Fábrica (PF) acrescidos 
de majoração de 10%(dez por cento), destinada a cobrir as despesas com custos administrativos e 
logísticos. Caso o item não conste no BRAS ÍNDICE deverá ser adquirido, mediante autorização 
prévia do CREDENCIANTE, pelo preço justo de mercado, com apresentação das respectivas 
Notas Fiscais, aplicando majoração máxima de 10% (dez por cento). Caso o medicamento esteja 
incluído na composição de taxas ou pacotes o mesmo não poderá ser cobrado separadamente. Os 
demais medicamentos serão pagos pelo PMC, tomando como base o ICMS da área e pelo PF 
quando tratarem de medicamentos de uso restrito hospitalar, sendo acrescido de margem de co
mercialização de 26 %, destinados a cobrir as despesas com impostos, contribuições, custos ad
ministrativos e logísticos. 
14.12.1.1. Para antineoplásicos fica definido, conforme ANVISA, o fracionamento de medica
mentos, que deverá ser fornecido segundo as necessidades do paciente, mesmo que em quantida
de distinta da embalagem originaL O faturamento dos medicamentos será proporcional à quanti
dade fracionada, utilizada. 
14.12.1.2. Os radiofármacos serão remunerados pelo Guia Farmacêutico BRASÍNDICE sem 
acréscimos. 
14.12.1.3. Deverá ser utilizada a medicação genérica, salvo em caso de inviabilidade, situação 
em que a utilização do medicamento de referência deverá ser autorizada pela Divisão de 
Regulação do Hospital Naval de Ladário e ser comprovada por meio do seu respectivo lacre. 
14.12.2. OPNIE (órteses, próteses e materiais especiais): Serão utilizados os valores 
estabelecidos na tabela publicada no Guia Farmacêutico BRAS ÍNDICE (Preço de Fábrica 
acrescido de 26%), na data de utilização dos produtos. Caso o item não conste no Guia serão 
utilizados os valores apresentados na Revista SIMPRO (Preço de Fábrica acrescido de 26%). 
Caso o item não conste na tabela publicada na Revista SIMPRO nem no BRASÍNDICE o 
mesmo deverá ser adquirido, mediante autorização prévia do CREDENCIANTE, pelo preço 
justo de mercado, com apresentação das respectivas Notas Fiscais, aplicando majoração de 10% 
(dez por cento). Caso o material esteja incluído na composição de taxas ou pacotes o mesmo não 
poderá ser cobrado separadamente. 
14.12.3. O CREDENCIADO comprovará o custo do mesmo, por meio da apresentação de nota 
fiscal, com data atualizada e preços praticados no mercado distribuidor; e 
14.12.4. Os materiais e medicamentos acima de R$ 300,00 (trezentos reais) deverão ser 
previamente autorizados pelo Hospital Naval de Ladário. 
14.12.5. O CONTRATADO deverá apresentar 3 (três) orçamentos com os valores praticados rio 
mercado distribuidor, ficando a escolha a critério da administração. Os orçamentos deverão 
constar: quantidade do item, validade, especificação, número de registro ANVISA e número de 
registro SIMPRO (quando houver). 
14.12.6. Poderão constar nos contratos, anexos a este edital, regras especiais de remuneração, 
conforme o serviço ou especialidade. 
14.12.7. Para fins de estipulação de preços/tabelas praticados, a jurisdição do Com6DN será 
dividida em três regiões: CorumbálLadário, Campo Grande(e adjacências) e Cuiabá/Cáceres(e 
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14.12.8. As t~belas poderão t~r v~lore~ difer~nciados por região, não c~beÚCk& e~~':~~l/ 
alguma, questIOnamento de aphcaçao dIferenciada de tabela entre credencIados IÕ'eà . S"'ém 
regiões diferentes. 
14.12.9. O CONTRATANTE realizará a aferição das faturas, especialmente quanto à adequação 
do custo ao preço de mercado, por meio da Seção de Auditoria de Contas Médicas, confonne os 
procedimentos previstos neste edital, inclusive seus anexos, no Projeto Básico e no respectivo 
contrato. 

14.13. É vedado ao CREDENCIADO cobrar diretamente do beneficiário do FUSMA qualquer 
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios, além 
dos constantes das tabelas pactuadas, salvo o direito do beneficiário do FUSMA de optar por 
melhoria de padrão de acomodação hospitalar para si ou para seus dependentes, quando 
internados em Organização de Saúde Extra-Marinha, sendo vedada a cobrança desta diferença a 
Marinha do BrasiL 
14.13.1. Neste caso a diferença de honorários médicos e de despesas hospitalares referentes a 
esta opção será paga, integralmente, pelo titular junto ao prestador; 
14.13.2. Ao fazer esta opção, o beneficiário deverá assinar, em conjunto com o responsável pela 
Organização de Saúde Extra-Marinha, o Tenno de Ajuste Prévio, anexo X, referente à melhoria 
do padrão de acomodação. 
14.13.3. No caso de serviços de anestesia não se aplica o Tenno de Ajuste Prévio, tendo em vista 
que os procedimentos serão sempre aplicados pela melhor técnica, não havendo opção de 
melhoria do serviço. 

14.14. O pagamento das faturas será precedido de consulta quanto à regularidade fiscal do 
CREDENCIADO. 

14.15. Acompanhado das faturas enviadas, deverá ser encaminhada capa de lote, confonne anexo 
W, a fim de facilitar a identificação dos pagamentos por parte dos credenciados. 
14.16. A CREDENCIANTE somente se responsabiliza pelas faturas comprovadamente entregues 
pelo CREDENCIADO. Logo é obrigação deste comprovar além do envio, o recebimento das 
faturas pelo Hospital Naval de Ladário, por meio de aviso de recebimento. Orienta-se ainda fazer 
fotocópias ou digitalizar a documentação enviada, a fim de posterior comprovação dos ,
atendimentos. 

14.17. Os pagamentos das faturas serão efetuados mediante Ordem Bancária, em favor do 
CREDENCIADO, na Conta-Corrente, Agência e Banco infonnados, após a apresentação de 
Nota Fiscal dos serviços e lisura das faturas devidamente discriminadas. Deverá constar no corpo 
das respectivas faturas o período de competência do faturamento. 

14.18. A Nota Fiscal correspondente à prestação do serviço prestado, deverá ser emitida em 
nome do Hospital Naval de Ladário, CNPJ 00.394.502/0063-47, constando o número da Nota de 
Empenho correspondente e os dados bancários do CREDENCIADO, para crédito em conta-

;1 corrente do valor devido, assim como a descrição dos serviços cobrados. 

14.19. O CREDENCIANTE efetuará o pagamento das faturas apresentadas nas condições 
prescritas, no prazo de 30 dias, contado da data do ténnino da auditoria, sendo que esta ocorrerá 
no prazo de 30 (trinta) dias. 

14.20. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 



EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de compensação financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

14.21. Os valores vigentes na data de atendimento serão os considerados para a quitação das 
faturas. 
14.22. Sobre o valor devido ao CREDENCIADO, a Administração efetuará a retenção do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição 
para o PISIPASEP, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 
nO 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 
14.23. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 
disposto na Lei Complementar nO 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 
14.24. O CREDENCIADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
14.25. O CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas, por meio da Seção de Auditoria de 
Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário e o pagamento das despesas constantes das notas 
fiscais, na medida em que estas forem apresentadas, sendo vedada a acumulação das mesmas 
para providências posteriores sem motivos justificados. 
14.26. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas, será 
imediatamente informada ao CREDENCIADO. 
14.27. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 
e/ou indenizações devidas por parte do CREDENCIADO. 
14.27.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de 
processo administrativo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os recursos 
e meios que lhes são inerentes. 
14.28. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 
contrato. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. O Projeto Básico descreve o padrão ideal de referência para a prestação de serviços aos 
usuários do SSM, não constituindo registros mínimos. A inexistência de algum requisito previsto 
neste projeto básico( equipamento, especialidade), não impossibilita o credenciamento do 
Hospital/Clínica como um todo, pelo ordenador de despesas, observada a oportunidade e a 
conveniência e o possível prejuízo para a saúde dos usuários do SSM, caso seja vedado o 
credenciamento com o interessado, de forma completa, em todas as especialidades por ele 
ofertada. 
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15.2. Os beneficiários do FUSMA e seus dependentes deverão ser encaminhad~é.lo ~ . ~{ ....... / 
Nava.l de Ladário, po~do a Guia de Apresentação do Usuário, com validade de 3~i~e~ê~0 '/ 
identIficados da segumte forma: ",~_ ~.- ' 

a) Os beneficiários do FUSMA e seus dependentes deverão apresentar a carteira de identidade da 
MB;e 
b) Quando o beneficiário não possuir a respectiva identidade deverá apresentar, no ato 
doatendimento, a Declaração Provisória de Beneficiário do FUSMA, acompanhada de 
documento de identidade com foto. 
15.3. Não serão cobertos pelo edital de credenciamento: 
a) modalidades de tratamento médico não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM), tais como: tratamentos ortomoleculares, cromoterapia, aromoterapia, sbiatsu e estéticos 
(iontoforese, bidrolipoclasia, intradermoterapia, carboxiterapia, etc.); 
b) cirurgia plástica estética; 
c) despesas não relacionadas com tratamento previamente autorizado; 
d) exames, medicamentos e outros procedimentos que visem à pesquisa científica ou tratamentos 
não reconhecidos legalmente em território nacional; 
e) exames ou tratamentos realizados em entidades não autorizadas, sem prévia indicação pelo 
CREDENCIANTE; 
t) tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais; 
g) tratamentos de reprodução assistida; 
h) tratamentos clínicos ou cirúrgicos não éticos; e 
i) acomodações acima do padrão previsto. 

de de 2018 

SILVANA DO VALLE LEONE 
Capitão de Fragata 

Presidente da Comissão Especial de Credenciamento 

Aprovo o presente Projeto Básico: 

de de 2018 

PAULO ANTONIO DA SILVA PRATA 
Capitão de Mar e Guerra 
Ordenador de Despesas 
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1. DA CONVOCAÇÃO 
1.1. A União, presentada pelo(a) Hospital Naval de Ladário da Marinha do -'-'.""...., . .. '-' 
Comissão Especial de Credenciamento, designada por Portaria n° 1IHNLa ~~I"ro 
publicado no Boletim Interno do dia 18/0412018, toma público para conhe ' " . 
interessados que realizará o credenciamento de Organizações Saúde Extra-Marinha (OSE) e 
Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) para prestação de serviços de assistência Médico
Hospitalar, Ambulatorial, atendimento de Emergência/Urgência em regime de 24 horas diárias, 
Pré-Hospitalar, Transporte Terrestre em Ambulância, Odontológica e de Reabilitação, conforme 
as condições estabelecidas no Projeto Básico, neste Edital e em seus Anexos. 

1.2. O procedimento de credenciamento observará integralmente as disposições da seguinte 
legislação infraconstitucional: 
a) Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 - Estatuto Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal; 
b) Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências; 
c) Decreto n° 92.512, de 2 de abril de 1986 Estabelece normas, condições de atendimento e 
indenizações para a assistência médico-hospitalar ao militar e seus dependentes, e dá outras 
providências; 
d) Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986 Dispõe sobre a unificação dos recursos de 
caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências; 
e) Portaria nO 544, de 26 de fevereiro de 1996, do MARE; 
f) IN/SLTIIMPOG n° 2, de 11 de outubro de 2010 (SICAF); 
g) Portaria 2.048, de 5 de novembro de 2008, do Ministério da Saúde; 
h) DGPM-501 da Diretoria Geral de Pessoal da Marinha; 
i) DGPM-401 Diretoria-Geral de Pessoal da Marinha; 
j) DGPM-404 da Diretoria Geral de Pessoal da Marinha; 
k) SGM-102 da Secretaria-Geral da Marinha; 
1) Manual de Auditoria à Assistência de Saúde, DSM-2002; e 
m) Parecer n° 1.18012013-CJU-MG/CCU/AGU. 

13 I t t Ed't I . d d . n egram es e 1 a ,10 e~en entemente d e transcnçao, os An b' exos a alXO: 

Anexo 
Minuta de Termo de Contrato Hospitais e Maternidades "A" 

Anexo 
Minuta de Termo de Contrato de Clínicas Médicas Especializadas 

"B" 

Anexo 
Minuta de Contrato de Clínicas Odontológicas flC" 

Anexo 
Minuta de Contrato de Clínicas de Reabilitação "D" 

Anexo 
Minuta de Contrato de Laboratórios de Análises Clínicas e Citopatologia "E" 

Anexo 
Minuta de Contrato para Profissionais de Saúde Autônomos "pu 
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An ~~r~J7 
,,~;o Minuta de Contrato de Anestesiologia 

Anexo 
. "Ir~ , 

Anexo 
"J" 

Anexo 
"K" 

Anexo 
"L" 

Anexo 
"M" 

Anexo 
"N" 

Anexo 
"O" 

Minuta de Contrato de Atendimento Domiciliar 

Minuta de Contrato de Atendimento Pré-Hospitalar e Inter-Hospitalar 

Modelo de Justificativa para Alto Custo 

Modelo de Requerimento para Credenciamento de Profissionais de Saúde 
Autônomos (PSA) 

Modelo de Carta-Proposta para Organização de Saúde Extra-Marinha(OSE) 

Modelo de Pedido de Internação 

Lista de Referencial de Glosas 

Anexo 
"P" Modelo de Declaração de Cumprimento do inciso XXXIII do art. 7° da CF/88 

Anexo 
"Q" 

Modelo de Parecer Técnico 

Anexo 
"R" 

Modelo de Ficha Cadastro de Empresas 

Anexo 
"S" 

Lista Referencial de Preços 

Anexo 
"T" 

Modelo de Relatório de Auditoria de Contas 

Anexo 
"U" Modelo de Relatório de Recurso de Glosas 

Anexo 
"V" Tabela de Liberação Inicial de Diárias de Internação 

Anexo 
"W" 

Modelo de Capa de Lote 

Anexo 
"X" Termo de Ajuste Prévio 

1.4. O presente Edital, Projeto Básico e seus anexos estarão disponíveis por meio do site: 
www.com6dn.mar.mil.br. Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos, o 
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2. DO OBJETO onrf~ , 
2.1. O objeto deste Edital é o credenciamento de Organizações de Saúde Extra-Marinha e 
de Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) para a prestação complementar de serviços de 
assistência Médico-Hospitalares, Ambulatorial, atendimento ' de EmergênciaJU rgência em regime 
de 24 horas diárias, Pré-Hospitalar, Transporte Terrestre em Ambulância, Laboratorial, 
Odontológica, Reabilitação e Serviço de Assistência Domiciliar aos beneficiários do Sistema de 
Assistência Médico-Hospitalar da Marinha, conforme disposição na Lei nO 92.512/86, na região 
de jurisdição do Comando do Sexto Distrito Naval (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul). 

2.2. A prestação de serviços de assistência Médico-Hospitalar, Odontológica e de Reabilitação 
abarcará os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dentre as seguintes áreas: 
2.2.1. Hospital Geral, com as seguintes especificações mínimas: 
2.2.1.1. As seguintes profissões e respectivas especialidades clínicas e cirúrgicas poderão ser 
prestadas: Alergologia, Anatomia Patológica e Citopatologia, Anestesiologia, Angiologia 
(cirurgia Vascular e Linfática), Braquiterapia (radioterapia para Próstata), Cardiologia, Cirurgia 
Geral, Cirurgia do Aparelho Digestivo (órgãos Anexos e Parede Abdominal), Cirurgia Cardíaca
Hemodinâmica, Cirurgia de Mama, Cirurgia da Mão, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia 
Pediátrica, Cirurgia Plástica e Reparadora, Cirurgia Torácica, Clínica Médica, Dermatologia 
Clínico-Cirúrgica, Endocrinologia, Endoscopia Digestiva (ePRE), Fisioterapia; Fonoaudiologia, 
Gastroenterologia, Geriatria e Gerontologia, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, 
Imaginologia (Raios-x Simples e Contrastado, Ultrassonografia, Ecocardiografia, Tomografia e 
Ressonância Magnética), Infectologia, Medicina Física e Reabilitação, Medicina Nuclear, 
Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia, Neurofisiologia, Nutrição, Oftalmologia, Ortopedia e 
Traumatologia, Terapia Ocupacional, Terapia Semi-Intensiva Neonatal, Otorrinolaringologia, 
Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psicologia, Psicopedagogia, Psiquiatria, Quimioterapia, 
Radiodiagnóstico, Reumatologia e Urologia (Litotripsia e Urodinâmica) e Uroginecologia; 
2.2.2. Atendimento médico-hospitalar ou em consultório, com disponibilidade para agendamento 
de consultas eletivas, com hora marcada: 
2.2.2.1. As profissões e especialidades acima descritas não se constituem em um mínimo 
necessário, logo, o contrato decorrente deste Edital poderá deixar de cobrir parte das mesmas. 
2.2.3. Serviços Auxiliares de Diagnóstico e de Tratamento, sendo obrigatória a existência de 
Laboratório de Análises Clínicas e de Serviço de Diagnóstico por Imagem, todos com 
disponibilidade para atendimento, durante 24 horas por dia, nas instalações da OSE a ser 
contratada. 
2.2.4. Pronto-Socorro Geral para atendimento dos casos de urgência e emergência: 
2.2.4.1. Poderão compor a equipe médica as seguintes especialidades clínicas e cirúrgicas: 
Pediatria, Neurologia, Clínica Médica, Cardiologia, Cirurgia Geral e Ortopedia; e 
2.2.4.2. As especialidades acima descritas não se constituem em um mínimo necessário, logo, o 
contrato decorrente deste Edital poderá deixar de cobrir parte das mesmas. 
2.2.5. Centro Cirúrgico Geral com capacidade para atender à demanda de procedimentos eletivos 
e emergenciais solicitados pelos beneficiários de que trata este Edital. 
2.2.6. Centro de Terapia Intensiva e UTI NEONATAL com capacidade para atender à demanda 
de procedimentos eletivos e emergenciais referentes aos beneficiários de que trata este Edital. 
2.2.7. Unidade de Hemodinâmica com capacidade para atender à demanda de procedimentos 
eletivos e emergenciais referentes aos beneficiários de que trata este Edital. 
2.2.7.1. Centro de Hemodiálise para atendimento hospitalar e ambulatorial com capacidade para 
atender à demanda de procedimentos eletivos e emergenciais referentes aos beneficiários de que 
trata este Edital. 
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2.2.8. Hospital Geral com Maternidade, com as seguintes especificações mínimas: ---,,;,--,/ 
2.2.8.1. Atendimento médico-hospitalar ou em consultório, com disponibilidade para 
agendamento de consultas eletivas, com hora marcada. 
2.2.8.2 As mesmas profissões e respectivas Especialidades Clínicas e Cirúrgicas contidas no 
inciso 2.2.1.1., Ginecologia e Obstetrícia. 
2.2.8.3. As profissões e especialidades acima descritas não se constituem em um mínimo 
necessário, logo, o contrato decorrente deste Edital poderá deixar de cobrir parte das mesmas. 
2.2.8.4. Pronto-Socorro Geral para atendimento de casos de urgência e emergência. 
2.2.8.5. Centro Cirúrgico Geral com capacidade para atender à demanda de procedimentos 
eletivos e emergenciais referentes aos beneficiários de que trata este Edital. 
2.2.9. Cooperativa(s) de Trabalho Médico em condições de prestar atendimento médico 
hospitalar, com exercício de atividades em caráter regular, vinculada(s) ao(s) Hospital(is) que 
venham a ser credenciado(s), no(s) qual(is) a Cooperativa em questão preste serviço. 
2.2.9.1. A contratação de cooperativa deverá observar os seguintes impedimentos: 
a) O médico cooperado não poderá possuir qualquer vínculo com o hospital credenciado, à 
exceção de vínculo de natureza estatutária, consubstanciado em diretoria sem subordinação ou 
participação societária; 
b) O médico cooperado não poderá ser subordinado à administração do hospital credenciado, por 
exemplo, quanto à definição de escala de trabalho e controle de frequência; 
c) O hospital credenciado não poderá realizar pagamentos, ou outras transferências a que título 
for, diretamente, para os médicos cooperados. 
2.2.10. Hospital(is) ou Clínica(s) Oftalmológica(s), atendendo às seguintes especificações 
mínimas: 
2.2.10.1. Consulta padrão, conforme prevê a Associação Médica Brasileira (AMB); 
2.2.10.2. Procedimentos diagnósticos básicos, a saber: curva tensional diária, campimetria, 
mapeamento de retina, retino grafia, tonometria e visão subnormal; e; 
2.2.10.3. Procedimentos terapêuticos nas áreas de conjuntiva, córnea, câmara anterior, cristalino, 
vítreo e retina. 
2.2.11. Hospital(is) ou Clínica(s) Psiquiátrica(s), atendendo às seguintes especificações mínimas: 
2.2.11.1. Serviço de urgência e emergência durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, com 
presença física de médico especialista em psiquiatria. 
2.2.11.2. Disponibilidade de acomodações adequadas para os pacientes, em ambiente individual 
ou coletivo e, ainda, isolamento para casos selecionados. 
2.2.11.3. Equipe multidisciplinar composta por médico clínico, neurologista, psicólogo e 
terapeuta ocupacional. 
2.2.11.4. Suporte de Laboratório de Análises Clínicas para os casos em que houver necessidade. 
2.2.11.5. Enfermagem especializada em remoção domiciliar, caso necessário. 
2.2.11.6. Unidade para tratamento de dependentes químicos, separada das alas de doentes 
psiquiátricos. 
2.2.12. Laboratório(s) de Análises Clínicas, de Citopatológico e/ou Histopatológico. 
2.2.13. Clínica(s) Odontológica(s) nas seguintes especialidades: Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, 
Endodontia, Periodontia, Prótese, Estomatologia, Implantodontia, Odontopediatria, Ortodontia e 
Ortopedia Funcional dos Maxilares. 
2.2.14. Clínica(s) de Especialidade(s) Médicas, abrangendo os seguintes serviços: 
a) Diagnósticos Cardiológicos; 
b) Tratamento Nefrológico; 
c) Cardiologia Fetal; 
d) Diagnósticos Gastroenterológicos; 



.. , ~ . . , 'f...'1 V 

, / C;<{ /~'--='-- :~" " 'i /.~ .\ ; v 
I oí~, ~ - ' '. "'\'?.- ' \ 

MAR~DO!RASJL .. t~ 'i~.", ;, . :" ~ . ) 

~~~;~::~~~~~~~~~;~~~~;~;;~:~~~"~:c:~~_~::~:_~~_~~~~~~_~~_~~~~::~_~\~~.~~1 :1'7.('5 
f) Diagnósticos Neurológicos; 'ors ·J9 
g) Tratamento por Quimioterapia; e ~'" -
h) Tratamento por Radioterapia. 
2.2.15. O credenciamento de PSA (profissionais de Saúde Autônomos) tem como objetivo suprir 
as necessidades nas seguintes especialidades: Alergologia, Anestesiologia, Angiologia (Cirurgia 
Vascular e Linfática), Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia Clínico-Cirúrgica, 
Endocrinologia, Endoscopia Digestiva (CPRE), Gastroenterologia, Geriatria e Gerontologia, 
Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, Infectologia, Medicina Física e Reabilitação, Medicina 
Nuclear, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia, Neurofisiologia, Oftalmologia, Ortopedia e 
Traumatologia, Fisioterapia, Terapia Semi-Intensiva Neonatal, Otorrinolaringologia, Pediatria, 
Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Reumatologia, Urologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Terapia Ocupacional, Psicologia, Psicopedagogia, Nutrição, Cirurgião-dentista, Cirurgia Buco
Maxilo-Facial, Endodontia, Periodontia, Prótese, Estomatologia, Implantodontia, 
Odontopediatria, Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares. 
2.2.16. Atendimento Pré-Hospitalar e Inter-Hospitalar móvel, atendendo às seguintes 
especificações mínimas, nos termos da Portaria Ministerial n° 2.048, de 5 de novembro de 2008, 
do Ministério da Saúde: 
a) Ambulâncias do TIPO A - Ambulância de Transporte: veículo destinado ao transporte em 
decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples de 
caráter eletivo; 
b) Ambulâncias do TIPO B - Ambulância de Suporte Básico: veículo destinado ao transporte 
inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de 
pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de 
intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino; 
c) Ambulâncias do TIPO C - Ambulância de Resgate: veículo de atendimento de urgências pré
hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em local de difícil acesso, com 
equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas); e 
d) Ambulâncias do TIPO D - Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao 
atendimento de transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalar e/ou 
transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos; bem como dos 
materiais, medicamentos e equipamentos previstos na Portaria acima referida . . 
2.2.17. Atenção domiciliar à Saúde, de caráter excepcional, nas modalidades de assistência 
domiciliar ( suporte básico), internação domiciliar, procedimentos de enfermagem e 
gerenciamento de casos crorucos, incluindo treinamento de cuidador/acompanhante, 
oxigenioterapia, central de atendimento telefônico, com médicos e enfermeiros capacitados para 
o atendimento domiciliar de urgência, serviço de urgência/emergência 24 (vinte e quatro) horas, 
inclusive com remoção, transporte em ambulância, honorários médicos e de fisioterapeutas 
(motora e/ou respiratória) e de outras especialidades necessárias à prestação do serviço de 
assistência domiciliar à saúde. 
2.2.17.1 Atendimento domiciliar: prestado por visita de equipe multidisciplinar de profissionais 
da área de saúde integrada por médico, enfermeiro, dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta 
ocupacional, assistente social e a assistência de fisioterapeuta. Suporte básico quando se fizer 
necessário: 
a) Consta da supervisão de Enfermagem, plantão médico, adequação do ambiente domiciliar, 
treinamento de cuidador/acompanhante, central de atendimento telefônico, com médicos e 
enfermeiros capacitados para o atendimento domiciliar de urgência, serviço de 
urgência/emergência 24 (vinte e quatro) horas, inclusive com remoção e orientação à família. ' .' 
b) Inclui, também, o mobiliário hospitalar para o período contratado, em regime de comodato, 
composto de uma cama hospitalar básica, sem rodas, com grade, uma cadeira de higiene, um 
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2.2.17.2. Internação Domiciliar: -----~-=-
a) Internação Domiciliar de Baixa Complexidade: 
b) Além do previsto nos subitens 2.2.17 e 2.2.l7.1, estão incluídos os serviços de Técnico de 
Enfermagem por 06 (seis) hldia, enfermeira supervisora 02 (duas) vezes ao mês, nutricionista 01 
(uma) vez ao mês e um aparelho de pressão arterial; 
c) Quando for necessário, uma maleta de emergência deverá estar na residência do paciente ou 
de posse do médico nas visitas; 
2.2.17.3. Internação Domiciliar de Média Complexidade: 
a) Além do previsto nos subitens 2.2.17 e 2.2.17.1, estão incluídos os serviços de Técnico de 
Enfermagem por 12 (doze) hldia, enfermeira supervisora 02 (duas) vezes ao mês, fisioterapia 03 
(três) sessões por semana, médico visitador 01 (uma) vez por semana, nutricionista 01 (uma) vez 
a cada 15 (quinze) dias e um aparelho de pressão arterial; 
b) Quando for necessário, uma maleta de emergência deverá estar na residência do paciente ou 
de posse do médico nas visitas. 
2.2.17.4. Internação Domiciliar de Alta Complexidade: 
3.2.1.2. A autorização assemblear deverá observar as regras de convocação e de quórum para 
instauração e deliberação previstas em lei para cada tipo de sociedade. 
2.2.17.4.1. Além do previsto nos subitens 2.2.17 e 2.2.17.1, estão incluídos os serviços de 
Técnico de Enfermagem por 24 (vinte e quatro) hldia, enfermeira supervisora 01 (uma) vezes a 
cada 15 (quinze) dias, fisioterapia 05 (cinco) sessões por semana, fonoaudióloga 03 (três) sessões 
por semana, médico visitador 01 (uma) vez por semana, nutricionista 01 (uma) vez a cada 15 
(quinze) dias mês e um aparelho de pressão arterial; 
2.2.17.4.2 Quando for necessário, uma maleta de emergência deverá estar na residência do 
paciente ou de posse do médico nas visitas. 
2.2.17.5. Procedimentos de Enfermagem, inclui: 
2.2.17.5.1. Serviços de técnico de enfermagem durante o atendimento domiciliar para realização 
de curativos, administração de medicamentos por todas as vias, administração de dietas enterais, 
realização de higiene em pacientes acamados e, outros atendimentos de enfermagem que não 
requerem acompanhamento contínuo; e 
2.2.17.5.2. Inclui atendimento de Técnico de Enfermagem sob Supervisão de Enfermagem. 

2.3. É permitido ao CREDENCIADO sub contratar os serviços presentes neste edital, observado 
o descrito abaixo: 
2.3.1. O CREDENCIADO deverá indicar os eventuais subcontratados no momento de assinatura 
do contrato principal; 
2.3.2. O subcontratado deverá comprovar os requisitos de habilitação, pertinentes a sua empresa, 
postos neste Edital; 
2.3.3. A subcontratação não liberará o CREDENCIADO de suas responsabilidades contratuais e 
legais, quanto ao objeto transferido de forma parcial; e 
2.3.4. O pagamento da subcontratação ficará a cargo do CREDENCIADO, devendo a cobrança 
ser repassada ao CREDENCIANTE na fatura do serviço contratualizado. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
3.1. Poderão habilitar-se, para credenciamento, pessoas fisicas e/ou jurídicas de acordo com as 
necessidades listadas no subitem 2.2 deste Edital e que apresentarem Carta-Proposta e/ou 
Requerimento, com os valores especificados neste instrumento, obedecidos à legislação em 
vigor. 
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3.2. Não poderão participar deste credenciamento: j : L;~ tnj 
3.2.1. P~ssoas jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível ~ o j!t ~/ 
credencIamento; O ~o/ 
3.2.1.1. Excepciona-se o disposto acima nos casos de pessoas jurídicas com fins . s que 
apresentem autorização específica dos sócios para contratar com a Administração objeto diverso 
do previsto no contrato social ou estatuto; 
3.2.1.3. Para fms de comprovação, o licitante deverá apresentar a ata da assembleia ou o 
documento equivalente. 
3.2.2. Pessoas jurídicas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 
3.2.3. Pessoas jurídicas ou físicas impedidas de licitar e contratar com a União (art. 7° da Lei n° 
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de 
licitação ou impedidas de contratar com o Hospital Naval de Ladário (art. 87, 111, da Lei n° 
8.666/93); 
3.2.4. Pessoas jurídicas ou físicas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
3.2.5. Pessoas jurídicas ou físicas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 
72, § 8°, V da Lei n° 9.605/1998; 
3.2.6. Pessoas jurídicas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação 
judicial ou extrajudicial; 
3.2.7. Pessoas jurídicas em dissolução ou em liquidação; 
3.2.8. Pessoas físicas em processo de insolvência civil; 
3.2.9. Pessoas jurídicas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Deputados ou 
Senadores (art. 54, II da Constituição); 
3.2.10. Pessoas jurídicas ou físicas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 
12 da Lei n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); 
3.2.11. Quaisquer interessados que se enquadrarem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 
8.666/1993 ; 
3.2.12. Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 
grau, de servidor integrante da Comissão Especial de Credenciamento, responsável por este 
edital, da Seção de Auditoria de Contas Médicas e dos exercentes das funções de ordenador de 
despesas e Emissor da Guia de Atendimento do Usuário, que exerça cargo de influência 
significativa (direção, gerência), causando ofensa aos princípios da isonomia, impessoalidade e 
moralidade. 
3.2.13. Sociedades que tenham em seu quadro de societários qualquer pessoa indicada nos 
subi tens anteriores. 
3.2.13.1. No caso do subitem anterior a restrição poderá ser afastada caso comprovada, no caso 
concreto, a ausência de ofensa aos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade. 

3.3. O prazo para credenciamento iniciar-se-á a partir da data de publicação deste instrumento, 
no Diário Oficial da União, em Jornal de Circulação nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, onde serão prestados os serviços. À qualquer momento, poderão se credenciar, os 
interessados na prestação dos serviços que preencham os requisitos do Edital. 
3.3.1. Este Edital de Credenciamento possui prazo indeterminado. Os termos de credenciamento 
terão validade de 12 (doze) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses. 
3.3.2. O recebimento da documentação ocorrerá nos dias de expediente no Hospital Naval de 
Ladário, no horário de 07:00 às 13:00, de forma permanente. 
3.3.3. As Cartas-Proposta e os Requerimentos para Credenciamento deverão ser apresentados em 
envelope fechado, lacrado, rubricado no fecho por parte do proponente e entregue à Comissão 
Especial de Licitação, Hospital Naval de Ladário, Avenida 14 de Março, s/no, Ladário-MS, CEP: 
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3.3.3.1. O envelope devera conter na parte externa os segumtes dlzeres: " ~~, ,- ... 
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HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 
PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO 

NOME DA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA 
CNPJOUCPF 

3.4. Para habilitar-se à contratação, a Organização de Saúde Extra-Marinha (OSE) interessada 
deverá apresentar "Carta Proposta", conforme modelo do anexo M, acompanhada dos 
documentos necessários, atendendo às seguintes exigências: 
3.4.1. ·· Ser impressa, identificando a pessoa jurídica, sem emendas, rasuras e de maneira 

. completa, expressa e inteligível; 
3.4.2. Declarar concordância com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
3.4.3. Constar dias e horários de atendimento; 
3.4.4. Conter relação do Corpo Clínico, constando o(s) número(s) does) registro(s) do "_ 
profissional no Conselho de classe regional respectivo e na especialidade; 
3.4.5. Conter a relação de serviços; 
3.4.6. Conter a relação de equipamentos técnicos; 
3.4.6.1. No caso específico do atendimento pré-hospitalar e inter-hospitalar móvel, apresentar a 
relação de ambulâncias correspondestes aos tipos credenciados. 
3.4.7. Indicar o nome do Banco, número da Agência e da Conta-Corrente para creditar os 
pagamentos; e 
3.4.8. Ser datada e assinada pelo representante legal. 

3.5. Para habilitar-se ao credenciamento, o Profissional de Saúde Autônomo (PSA) deverá 
apresentar "Requerimento para Credenciamento", conforme modelo do anexo L, 
acompanhado dos documentos necessários, com atendimento das seguintes exigências e 
observações: 
3.5.1. Ser impresso, identificando o credenciamento sem emendas, rasuras e de maneira 
completa, expressa e inteligível; 
3.5.2. Declarar concordância com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
3.5.3. Constar dias e horários de atendimento; 
3.5.4. Conter a relação de serviços; 
3.5.5. Conter a relação de equipamentos técnicos; 
3.5.6. Indicar o nome do Banco, número da Agência e da Conta-Corrente para creditar os 
pagamentos; e 
3.5.7. Ser datado e assinado por si ou por seu representante. 
3.5.8. O odontólogo somente poderá ser credenciado para 2 (duas) especialidades, nos 
termos do art. 7°, "c", da Lei n° 5.081, de 24 de agosto de 1966, que regula o exercício da 
Odontologia. 

3.6. A "Carta Proposta" e o "Requerimento para Credenciamento" terão validade de 60 
(sessenta) dias, contados da data da entrega, o qual admitirá prorrogação. 
3.6.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

3.7. Cada OSE e PSA apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de 
credenciais, será admitido a intervir nas fases do procedimento de habilitação, que responderá, 
assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato de suas eventuais 
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m~festações, identificarem-se exibindo a carteira de identidade o o r.::, . JJl i em) 
eqmvalente. ~ ~' . . ::.-.: '.{:' / 
3.7.1. Por credenciais entende-se: ~ o: / 
3.7.1.1. Habilitação do representante mediante procuração outorgada com poderes ara 
a prática do ato, acompanhada de cópia atualizada do ato de investidura do outorgante, do qual 
constem poderes para a outorga respectiva; e 
3.7.1.2. Caso seja administrador de pessoa jurídica, o estatuto ou contrato social registrado, bem 
como as alterações averbadas, que comprovem os poderes necessários para o uso da finna ou 
denominação social. 
3.7.2. A não apresentação ou incorreção destes documentos não detenninará a inabilitação, mas 
impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma. 
3.7.3. A ausência ou inabilitação do representante para um ato não impede o suprimento da 
deficiência, que lhe deu causa, nos atos seguintes. 

3.8. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI - deverá receber tratamento 
de OSE, dado sua natureza de pessoa jurídica. 
3.9. Poderá ser solicitado o descredenciamento por parte do CREDENCIADO, desde que 
notificado o CREDENCIANTE com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

4. DA HABILITAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
4.1. Habilitação jurídica, comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação: 
4.1.1. Organização de Saúde Extra-Marinha (OSE): 
4.1.1.1. Cédula de identidade does) representante(s) legal(is); 
4.1.1.2. Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário individual; 
4.1.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com sua última alteração, 
devidamente registrado, e no caso de sociedades empresárias, acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores ou, se for o caso, procurações que outorguem poderes para 
terceiros; 
4.1.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
4.1.1.5. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
4.1.1.6. Decreto de autorização no caso de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 
4.1.1.7. Em caso de cooperativas, confonne o art. 19, § 3°, da IN SLTIIMPOG n° 2/2008: 
a) Inscrição do ato constitutivo deve estar acompanhada de prova dos responsáveis legais; 
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver; 
c) Ata de Fundação; 
d) Estatuto Social com a Ata da Assembleia que o aprovou; 
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou; 
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e, 
g) Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação. 
4.1.2. Profissional de Saúde Autônomo (PSA): 
4.1.2.1. Carteira de Identidade; e 
4.1.2.2. Certidão de quitação eleitoral, nos tennos do art. 7°, § 1°, 111, c/c art. 146 do Código 
Eleitoral. 

4.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
4.2.1. Organização de Saúde Extra-Marinha (OSE): 
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4.2.1.1. Prova de inscrição no C~dastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ); . \ ,-E',: ' :' ~ f"':;.: 
4.2.1.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante certidã coil:rta' 4fcfj;t' 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda N~ . ' , . g.JiariÍ~ 
aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, por elas administrados; -~_. 
4.2.1.3. Certidão específica; emitida por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, quanto 
às contribuições sociais previstas nas alíneas li:' [jl/e el/do parágrafo único do art. 11 da Lei nO 
8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição e às 

. contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em dívida ativa do Instituto 
Nacional do Seguro Social e da União, por ela administradas; 
4.2.1.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de serviço (FGTS) por 
meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 
4.2.1.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas; e 
4.2.1.6. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a 
regularidade fiscal da matriz e da filial. 
4.2.2. Profissional de Saúde Autônomo (PSA): . 
4.2.2.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
4.2.2.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto 
aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, por elas administrados; 
4.2.2.3. Certidão específica, emitida por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, quanto 
às contribuições sociais previstas nas alíneas li:' [j I/e e lido parágrafo único do art. 11 da Lei nO 
8.212, de 24 de julho de 1991 , às contribuições instituídas a título de substituição e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em dívida ativa do Instituto 
Nacional do Seguro Social e da União, por ela administradas; 
4.2.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de serviço (FGTS) por 
meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 
4.2.2.4.1. Caso o licitante pessoa fisica não seja empregador, deverá, em substituição ao CRF, 
declarar tal fato. 
4.2.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas. 
4.2.3. As certidões de comprovação da regularidade fiscal dos interessados deverão ser 
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na 
hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias contados da data da abertura da sessão pública. 
4.2.3.1 Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal- anexo P. 

4.3. Qualificação técnica: 
4.3.1. Organização de Saúde Extra-Marinha (OSE): 
4.3.1.1. Prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe respectivo para as profissões 
regulamentadas; 
4.3.1.2. O responsável técnico da OSE deverá apresentar comprovação oficial que detém a 
responsabilidade técnica em documento emitido por parte do conselho de classe respectivo; 
4.3.1.3. Alvará de localização e funcionamento válido; 
4.3.1.4. Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), quando 

.~ 
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4.3.1.5.1. O credenciamento da OSE poderá observar as seguintes situações antõ ~.;il 
autorização sanitária: I~ 
4.3.1.5.1. Situação: Alvará de autorização sanitária vencido: 

• Documento a ser apresentado: alvará vencido, acompanhado de requerimento em tempo 
hábil (120 dias antes do término de sua vigência). 

4.3.1.5.2. Situação: requerimento de renovação a destempo (para além dos 120 dias): 
• Documento a ser apresentado: alvará de autorização sanitária válido. 

4.3.1.5.3. Situação: requerimento superveniente a instituição da empresa: 
• Documento a ser apresentado: alvará válido ou requerimento inicial, acompanhado de 

comprovante da omissão por parte da autoridade de vigilância sanitária. 
4.3.1.5.4. Situação: funcionamento decorrente de decreto judicial: 

• Documento a ser apresentado: decreto judicial válido. 
4.3.2. Profissional de Saúde Autônomo (PSA): 
4.3.2.1. Prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe respectivo; 
4.3.2.2. Alvará de localização e funcionamento válido expedido em seu nome no endereço onde 
se propõe a prestar o serviço, salvo se o estabelecimento já o tiver, quando este deverá ser 
apresentado; 
4.3.2.3. Alvará de autorização sanitária válido expedido em seu nome no endereço onde se 
propõe a prestar o serviço, salvo se o estabelecimento já o tiver, quando este deverá ser 
apresentado; 
4.3.2.4. Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), quando 
aplicável. 
4.3.2.4.1. O credenciamento do PSA poderá observar as seguintes situações quanto ao alvará de 
autorização sanitária: 
4.3.2.5.1.1. Situação: Alvará de autorização sanitária vencido; 

• Documento a ser apresentado: alvará vencido, acompanhado de requerimento em tempo 
hábil (120 dias antes do término de sua vigência); 

4.3.2.5.2. Situação: requerimento de renovação a destempo (para além dos 120 dias); 
• Documento a ser apresentado: alvará de autorização sanitária válido. 

4.3.2.5.3. Situação: requerimento superveniente a instituição da empresa; 
• Documento a ser apresentado: alvará válido ou requerimento inicial, acompanhado de 

comprovante da omissão por parte da autoridade de vigilância sanitária. 
4.3.2.5.4. Situação: funcionamento decorrente de decreto judicial; 

• Documento a ser apresentado: decreto judicial válido. 

4.4. Verificação, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, quanto ao 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 
4.4.1. SICAF; 
4.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
4.4.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php). 
4.4.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da OSEIPSA e de seu sócio majoritário, 
por força do artigo 12 da Lei nO 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
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5. DOS RECURSOS FINANCEIROS. 
5.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos decorrentes deste Edital serão os 
seguintes: 
5.1.1. Para OSE: H254l00240, ND 339039, no valor estimativo de R$ 8.500.000,00 (oito 
milhões e quinhentos mil reais). 
5.1.2. Para PSA: H254100240, ND 339036, no valor estimativo de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais). 

6. DO CONTRATO E SUAS ALTERAÇÕES. 
6.1. Os habilitados serão convocados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de 
apresentação das Cartas-Proposta ou dos Requerimentos de Credenciamento, para assinarem os '
respectivos contratos, em obediência às prescrições do art. 64 da Lei nO 8.666/1993. 

6.2. O CREDENCIANTE poderá, até a assinatura do contrato, inabilitar a Organização de Saúde 
Extra-Marinha (OSE) ou o Profissional de Saúde Autônomo (PSA), por despacho fundamentado, 
se tiver informação abalizada de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior à fase de 
habilitação, que desabone a qualificação técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico
fmanceira, ou regularidade fiscal daquela entidade ou prestador do serviço. 

6.3. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
6.3.1. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

6.4. O credenciamento será formalizado por intermédio de instrumento contratual, presentes as 
cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei 8.666/1993. 

6.5. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis até 60 (sessenta) meses. 

6.6. Os contratos poderão ser alterados, com a devida motivação, nos casos previstos no art. 65 
da Lei 8.666/1993. 
6.6.1. O termo aditivo poderá ultrapassar o limite previsto no art. 65, § 1°, da Lei nO 8.666/1993, 
mediante motivação detalhada do aumento. 

6.7. Os contratos serão irreajustáveis, durante o limite de vigência contratual (12 meses), salvo 
em casos extremamente excepcionais, devidamente fundamentados, de forma detalhada, em que 
seja demonstrada a inviabilidade de se prestar os serviços pelo preço vigente, motivado por fato 
superveniente à assinatura do mesmo, após análise do CREDENCIANTE e autorização da 
Diretoria de Saúde da Marinha. 
6.7.1. A solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando necessária, deverá 
ser encaminhada com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do término do contrato ou 
seu aditivo, demonstrando de maneira detalhada que o desequilíbrio sofrido, a fim de análise da 
procedência por parte d? CREDENCIANTE e da Diretoria de Saúde da Marinha. 
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seus aditamentos, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao su 0r J 

para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, qualquer que seja o seu val~~oQ{jI!1" 

sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 da Lei n° 8.666/1993. 

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO. 
7.1. As condições de execução dos serviços constam dos contratos, observadas as regras gerais 
abaixo registradas. 

7.2. O CREDENCIADO poderá fornecer medicamentos, materiais descartáveis, órteses, 
próteses, materiais cirúrgicos especiais, dietas e outros produtos nutricionais e materiais de alto 
custo e outros necessários para a execução do contrato, desde que autorizado previamente pelo 
CREDENCIANTE. 
7.2.1. Nos casos de emergência, onde a compra prévia do medicamento ou material não se 
mostre possível - necessidade não planejável a ser empregada em procedimento médico em 
curso -, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa comprometer a 
segurança de pessoas, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial, o fornecimento poderá ser realizado, de imediato, sem autorização prévia por parte 
do próprio CREDENCIADO, devendo informar tal fato em até 72 horas úteis, com observância 
das regras postas no contrato. 
7.2.1.1. O justo valor, mediante apresentação de nota fiscal, dos serviços prestados pelo uso 
desse material ou aparelhagem será incluído, ao [mal do tratamento, na conta do paciente e 
submetido à Seção de Auditoria de Contas Médicas do CREDENCIANTE. 
7.3. Nos contratos cujo objeto refere-se aos tratamentos de Fonoaudiologia, devem-se respeitar 
as condições: 
7.3.1. AFASIA e DISFASIA - em qualquer idade no prazo máximo de 240 horas; 
7.3.2. AFONIAALARÍNGEA- em qualquer idade no prazo máximo de 120 horas; 
7.3.3. ATRASO DE IDADE - a partir de 2 anos de idade no prazo máximo de 60 horas; 
7.3.4. DISTÚRBIOS OROMIOFUNCIONAIS - a partir dos 9 anos de idade, durante o tempo 
máximo de 30 horas. Os pacientes deverão ser encaminhados por meio de relatório pelo 
ortodontista e fazer uso de aparelho ortodôntico; 
7.3.5. DISARTRIAS, ANARTRIAS E DISARTROFONIAS - a partir de 5 anos de idade, por um 
prazo máximo de 150 horas. Nos casos de doenças progressivas, o trabalho visará melhorar as 
condições de alimentação (sucção, deglutição, mastigação), manutenção dos reflexos orais de 
proteção e respiração, evitando-se complicações clínicas e proporcionando melhores condições 
de vida ao paciente; 
7.3.6. DISFAGIAS - a partir dos 6 anos de idade por um período máximo de 60 horas. Nos casos 
de patologias progressivas, a fonoterapia visará melhorar e/ou manter as condições de 
alimentação (sucção, deglutição, mastigação), manutenção dos reflexos orais de proteção e 
adequação do sincronismo entre fonação, respiração e deglutição, visando prevenção das 
complicações clínicas decorrentes e episódios de aspirações alimentares, proporcionando assim 
melhores condições de vida ao paciente; 
7.3.7. DISFEMIAS - tratamento a partir de 4 anos de idade durante o máximo de 100 horas; 
7.3.8. DISFONIAS - Serão atendidos todos os pacientes que apresentem impedimento ou 
dificuldade na produção natural da voz. Obrigatoriamente, deverá ser apresentado laudo 
otorrinolaringológico recente (máximo de 3 meses) com diagnóstico e conduta médica. O tempo 
máximo de tratamento será de 60 horas para a maioria dos casos. Nas disfonias organofuncionais 
e orgânicas, deverão ser observadas, além da evolução da qualidade vocal e da regressão da 
lesão, se há indicação cirúrgica, sendo que nestes casos é fundamental que haja a reavaliação do 
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otorrinolaringologista (após 3/4 meses de fonoterapia semanal) e a fonoten\pia eJ~ ' t ~~ ~/ 
até o pó~-ope~ató~o, ~uan?o será reiniciada, respeitando o tempo máxi · Q .' --h? ~~/ 
fonoterapla pre e pos-clrurgla; '-.\..;'R, ~ ~:~c·." 
7.3.9. DISGLOSSIAS (FISSURADO LABIAL E/OU PALATAL) - tratamento a pami~trldade 

. em que foi detectado o problema até os 10 anos de idade, durante o máximo de 100 horas; 
7.3.10. DISLALIAS - tratamento a partir dos 3 anos de idade, durante o máximo de 60 horas; 
7.3.11. DISLALIA AUDIÓGENA - a partir de 5 aos 21 anos de idade, durante o período 
máximo de 60 horas, somente nos casos de perdas auditivas leves e moderadas; 
7.3.12. DISLEXIAS - a partir de 6 anos de idade, durante o período máximo de 100 horas; 
7.3.13. DISORTOGRAFIAS - a partir de 6 anos de idade, durante o período máximo de 90 
horas; 
7.3.14. DISTÚRBIOS PSICOMOTORES - (associados a problemas fonoaudiológicos) 
tratamento de 5 aos 12 anos de idade, durante o período máximo de 100 horas; e 
7.3.15. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM - a partir de 6 anos de idade, durante um 
período máximo de 120 horas. 

7.4. Nos contratos cuja especialidade seja Psicoterapia, estes deverão obrigatoriamente ser 
indicados por Psiquiatra da MB ou credenciado, sendo autorizados somente na modalidade de 
psicoterapia breve de, no máximo, seis meses de duração ou 34 (trinta e quatro) sessões, 
conforme estabelece o item 14.2, do Capítulo 14, da DGPM-401. 

7.5. Serão autorizadas 2 (duas) sessões de Fisioterapia Respiratória e 1 (uma) sessão de 
Fisioterapia Motora para pacientes internados em Unidade Fechada. Para pacientes internados 
em enfermaria ou apartamento será autorizada 1 (uma) sessão de Fisioterapia Respiratória e/ou 1 
(uma) sessão de Fisioterapia Motora. Para pacientes ambulatoriais serão autorizadas 10 (dez) 
sessões de Fisioterapia, sendo necessário haver pedido médico nas especialidades de 
Pneumologia, Ortopedia ou Neurologia. Havendo necessidade da execução de número maior de 
sessões, deverá ser justificado na solicitação do médico solicitante. 

7.6. Nos contratos a que se referem os subitens 7.4 e 7.5 ficam fixados em 50 (cinquenta) 
minutos o tempo de duração de cada sessão, conforme estabelece conforme DGPM-401. 

7.7. O CREDENCIADO ·é responsável pelos encargos trabalhista, fiscal, previdenciário e -
comercial resultantes da execução deste contrato. 

7.8. Os procedimentos sujeitos a parecer de Comissão Ética Médica e de serviço de auditoria 
médica de OMS são os a seguir enumerados: 
7.8.1. Por parte do FUSMA, nos termos da Portaria nO conforme DGPM-401: 
7.8.1.1. Cirurgia de lipoaspiração; 
7.8.1.2. Cirurgia corretiva nasal; 
7.8.1.3. Cirurgia corretiva de mama; 
7.8.1.4. Cirurgias plásticas corretivas em geral; 
7.8.1.5. Cirurgia eletiva para colocação de próteses corretivas não odontológicas; 
7.8.1.6. Cirurgia corretiva de desvios da visão; 
7.8.1.7. Cirurgia de transplantes de órgãos; 
7.8.1.8. Colocação eletiva de próteses não odontológicas; 
7.8.1.9. Gastroplastia; 
7.8.1.10. Cirurgia de recanalização de laqueadura tubária; 
7.8.1.11. Terapia fotodinâmica para pacientes com degeneração muscular (utilizando-se 
f'isudyne )'; 
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7.8.1.12. Tratamento de apneia do sono com aparelho CPAP (Continuou i~.e;:: _.-, :' r f'17/ 
, ." ;"" /'.. í 

Pressure); ~ ,~" .~, 
7.8.1.13. Tratamento e manutenção ortodônticos, para pacientes de 9 a 16 anos, O~: o.;!3i€- ~ 
Edgewise serão realizados em pacientes portadores de: .... 
a) má oclusão associada com fenda palatina, labial ou anormalidades da articulação têmporo
mandibular; 
b) má oclusão resultante de deformidades estruturais severas da maxila e/ou mandíbula; 
c) má oclusão ocasionada por doença ou trauma na maxila e/ou mandíbula; 
d) má oclusão com desfiguração facial e interferências funcionais; e 
e) má oclusão que interfira com a função mastigatória, comprovada clinicamente. 
7.8.1.14. Implantodontia. 
7.8.1.15. Quanto aos subitens 7.8.1.13 e 7.8.1.14, antes do início do tratamento, deverá ser 
encaminhada solicitação, contendo exames e justificativa para que seja avaliada a pertinência 
pela Odontoclínica da Marinha. 
7.8.2 Procedimentos constantes na Rol de Procedimentos da ANS, e não constantes na CBHPM, 
deverão ser submetidos a apreciação da Diretoria de Saúde da Marinha e do Hospital Naval 
Marcílio Dias. 

7.9. Procedimentos não cobertos: 
7.9.1. Ritidoplastias - exceto aquelas realizadas para reparação estética de sequela de paralisia 
facial; 
7.9.2. Blefaroplastias - exceto quando houver prejuízo do campo visual, comprovado por exame 
oftalmológico; 
7.9.3. Rinoplastias - exceto quando houver rinoescoliose acentuada, com prejuízo funcional, 
sequeI a de traumatismo e/ou enfermidade; 
7.9.4. Abdominoplastias - exceto em grandes diástases, hérnias, cicatrizes deformantes ou 
abdome pendular; 
7.9.5. Mastoplastias Redutoras - exceto por grandes hipertrofias, assimetrias acentuadas e 
patologias com indicação mastológica para cirurgia (Adenomastectomia subcutânea); 
7.9.6. Mastoplastias de Aumento - exceto nos casos de amastia congênita, atrofias e/ou 
assimetrias acentuadas; 
7.9.7. Lipoaspirações - exceto em casos especiais caracterizados por grandes dismorfias; 
7.9.8. Modalidades de tratamento médico não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM), tais como: tratamentos ortomoleculares, cromoterapia, aromoterapia, 
7.9.9. Shiatsu e estéticos (iontoforese, hidrolipoclasia, intradermoterapia, carboxiterapia, etc.); 
7.9.10. Cirurgia plástica estética; 
7.9.11. Despesas não relacionadas com tratamento previamente autorizado; 
7.9.12. Exames, medicamentos e outros procedimentos que visem à pesquisa científica ou 
tratamentos não reconhecidos legalmente em território nacional; 
7.9.13. Exames ou tratamentos realizados em entidades não autorizadas, sem prévia indicação 
pelo Serviço de Saúde da Marinha; 
7.9.14. Tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais; 
7.9.15. Tratamentos de reprodução assistida; 
7.9.16. Tratamentos clínicos ou cirúrgicos não éticos; 
7.9.17. Acomodações acima do padrão previsto; 
7.9.18. Aquisição de artigos por importação, quando houver similares nacionais que atendam às 
especificações do tratamento; 
7.9.19. Aquisição de óculos e artigos correlatos; 
7.9.20. Tratamento médico ou odontológico cuja eficiência não seja reconhecida pelos conselhos 
federais de medicina e odontologia; 
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7.9.21. Tratamento e manutenção ortodônticos, acima de 16 (dezesseis) anc1s' 
com parecer favorável da comissão referida no subitem 7.8.1.13; . , 

- .. J " 

7.9.22. Implantodontia, exceto nos casos com parecer favorável da comissão referi" 
7.8.1.15; 
7.9.23. Elemento odontológico a ser implantado e material para enxertia; 
7.9.24. Implante hormonal; teste de DNA e tratamentos de infertilidade, fecundação e 
fertilização; 
7.9.25. No que diz respeito à assistência domiciliar: despesas decorrentes da utilização por parte 
do paciente de medicamentos de tratamento prolongado ou para doenças crônicas; 
7.9.26. Atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares e atendimentos obstétricos não 
previstos no rol de Procedimentos Básicos da Resolução CONSU n° 12, da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), de 4 de novembro de 1998, e na Resolução Normativa n° 167, da 
ANS, de 9 de janeiro de"2008; 
7.9.27. Atendimentos básicos fisioterápicos e farmacêuticos, bem como psicológicos, não 
previstos na Resolução CONSU nO 11, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de 4 
de novembro de 1998; 
7.9.28. Atendimentos odontológicos não constantes da Resolução Normativa n° 154, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 5 de junho de 2007 - Atualiza o Rol de 
Procedimentos Odontológicos e dá outras providências; 
7.9.29. Tratamento médico ou odontológico cuja eficiência não seja reconhecida pelos conselhos 
federais de medicina e odontologia ou tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 
7.9.30. Especialidades médicas não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; 
7.9.31. Atendimentos prestados antes do início do período de vigência; 
7.9.32. Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para frns estéticos, inclusive cirurgia plástica 
estética, órteses e próteses para o mesmo fim; 
7.9.33. Inseminação artificial; 
7.9.34. Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; 
7.9.35. Tratamentos em centros de saúde pela água (SPA), clínicas de repouso, estâncias 
hidrominerais, casas sociais e clínicas de idosos; 
7.9.36. Fornecimento de medicamentos nacionais ou nacionalizados, exceto durante a internação 
hospitalar do beneficiário; 
7.9.37. Aquisição de artigos por importação; 
7.9.38. Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, quando não forem -
previamente autorizados pela Diretoria de Saúde da Marinha e Hospital Naval Marcílio Dias; 
7.9.39. Fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios não ligados ao ato e técnica cirúrgica 
indicada; 
7.9.40. Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não 
reconhecidos pelas autoridades competentes; 
7.9.41. Despesas hospitalares extraordinárias tais como telefonemas, uso de televisão, 
alimentação não prevista no tratamento, lavagem de roupas e indenização de danos; 
7.9.42. Estadia de paciente ou acompanhante em hotel, pensão ou similares; 
7.9.43. Diárias hospitalares com a parturiente em condições de alta quando da manutenção da 
internação do recém-nascido patológico; 
7.9.44. Colocação de idosos em asilos; 
7.9.45. Restaurações utilizando porcelana; e 
7.9.46. Restaurações utilizando resina fotopolimerizável em dentes posteriores somente para frns 
estéticos; 

7.10. O CREDENCIADO deverá considerar o prazo de 30 (trinta) dias para os casos de 
RETORNO DE CONSULTAS ambulatoriais. 
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7.12. Os us~ários serão encaminhados para atendimentos através da Guia de Atendimento ao 
Usuário (GAU), exceto para situações de urgência ou emergência, onde a comprovação se dará 
por meio de documento de identidade militar, dentro da validade, e/ou identidade civil 
acompanhada de Declaração de Dependente (DD) 

7.13. O prazo de validade da Guia de Atendimento ao Usuário (GAU) será de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias contados da sua expedição. 

7.14. Em caso de necessidade de continuidade nos tratamento de fisioterapia e/ou de 
fonoaudiologia será necessária a apresentação de relatório médico circunstanciado para 
autorização do tratamento, não podendo os mesmos passarem de 10 (dez) sessões por solicitação. 

8 DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
8.1. Os serviços serão remunerados com base nos valores constantes na Lista Referencial de 
Preços, anexo S, aprovadas pela Diretoria Especializada em Saúde da Marinha do Brasil, órgão 
funcionalmente superior ao Hospital Naval de Ladário. 

8.2. O CREDENCIADO poderá acolher, como preço, pacotes de prestação de serviços que 
conjuguem avaliação, prescrição e acompanhamento com acomodações (hotelaria), taxas 
hospitalares, instrumental cirúrgico, gasometria, equipamentos e outros serviços especiais para a 
efetivação do tratamento proposto, desde que não importe em aumento da despesa e autorizado 
pelo CONTRATANTE, após análise da vantajosidade. 

8.3. Não será permitido o pagamento de qualquer sobretaxa em relação aos preços adotados, ou 
do cometimento a terceiros da atribuição de proceder a intermediação do pagamento dos serviços 
prestados. 

8.4. As glosas técnicas e administrativas que porventura ocorram serão notificadas ao 
credenciado por escrito, enviadas por e-mail, através de Relatório de Auditoria de Contas, anexo 
T e contra as mesmas caberá recurso, por meio do Relatório de Recurso de Glosas, anexo U, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da notificação. 
8.4.1. Considera-se motivo de glosa, sendo integralmente indeferido o pagamento, a 
documentação preenchida de forma ilegível ou que permita mais de uma interpretação; a não 
apresentação da Guia de Autorização ou a apresentação de CÓPIA da mesma; cobranças de 
procedimentos, materiais e/ou medicamentos de auto-custo que não foram autorizados. 
8.4.2. Para notificação das glosas serão utilizados os códigos de glosas conforme os constantes 
da Lista Referencial de Glosas, anexo O. 

8.5. Interposto recurso contra glosas, terá o CREDENCIANTE um prazo máximo adicional de 
30 (trinta) dias para responder especificamente acerca do seu teor, conforme apresentado pelo 
credenciado, valendo o silêncio daquela como seu reconhecimento quanto à procedência do 
recurso. 

8.6. As faturas que não forem entregues até o prazo de 90 (noventa) dias do atendimento, 
poderão ser integralmente glosadas, pois o fato será considerado falha administrativa da 
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8.7. Constam dos anexos contratuais, deste edital, regras especiais de remuneração, conforme o 
serviço ou especialidade. 

8.8. A Diária Hospitalar inclui assistência enfermagem, serviço de camareira, copeira, serviços 
gerais, alojamento, alimentação do paciente, utilização de aparelhagens, equipe técnica e exames 
de monitorização. 
8.9. Os serviços previstos neste edital serão remunerados conforme valores abaixo: 
8.9.1. Fisioterapia: a sessão será remunerada pelo de valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e 
demais procedimentos serão remunerados por 0,35 x Coeficiente de Honorários Fisioterapêuticos 
do Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos 2013 - COFFITO; 
8.9.2. Fonoaudiologia: os honorários dos serviços fonoaudiológicos serão remunerados conforme 
descrição abaixo: 
a) Consulta em consultório pelo valor de R$ 67,50; 
b) Sessão em consultório pelo valor de R$ 36,00; 
c) Avaliação/sessão domiciliar pelo valor de R$ 76,50; 
d) Avaliação hospitalar .pelo valor de R$ 67,50; 
e) Sessão hospitalar pelo valor de R$ 45,00; 
f) Audiometria clínica pelo valor de R$ 54,00; 
g) Audiometria ocupacional pelo valor de R$ 13,50; 
h) Emissões otoacústicas transientes evocadas pelo valor de R$ 53,55; e 
i) Emissões otoacústicas por produto de distorção pelo valor de R$ 53,55. 
8.9.2.1. Demais procedimentos serão remunerados por 0,45 x Valor dos Honorários (Mínimo) da 
Tabela do Sindicato dos Fonoaudiólogos do Estado de Goiás - SINDFONO 2016; 
8.9.3. Psicologia: 0,40 x Tabela Conselho Federal de Psicologia 2017 - Valores Referenciais 
Nacionais de Honorários de Psicólogos; 
8.9.4. Clínicas Médicas: Tabela CBHPM 2012, plena, com utilização do valor da Unidade de 
Custo Operacional (UCO) de R$ 14,33 (quatorze reais e trinta e três centavos); 
8.9.5. Em regra, consulta ambulatorial será remunerada pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais) . As 
consultas abaixo relacionadas, serão remuneradas conforme discriminado: 
8.9.5.1. A consulta com médicos especialistas na área de Cardiologia será remunerada pelo valor 
de R$ 90,00 (noventa reais). 
8.9.5.2. A consulta com médicos especialistas na área de Gastroenterologia será remunerada pelo 
valor de R$ 90,00 (noventa reais). 
8.9.5.3. A consulta com médicos especialistas na área de Neurocirurgia será remunerada pelo 
valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais). 
8.9.5.4. A consulta com médicos especialistas na área de Anestesia será remunerada pelo valor de 
R$ 90,00 (noventa reais). 
8.9.5.5. A consulta com médicos especialistas na área de Psiquiatria será remunerada pelo valor 
de R$ 120,00 (cento e vinte reais). 
8.9.5.6. A consulta com médicos especialistas na área de Otorrinolaringologia será remunerada 
pelo valor de R$ 11 0,00 (cento e dez reais). 
8.9.5.7. A consulta com médicos especialistas na área de Neurologia será remunerada pelo valor 
de R$ 90,00 (noventa reais). 
8.9.5.8. A consulta com médicos especialistas na área de Urologia será remunerada pelo valor de 
R$ 90,00 (noventa reais). 
8.9.5.9. A consulta com médicos especialistas na área de Dermatologia será remunerada pelo 
valor de R$ 90,00 (noventa reais). 
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8.9.5.10. A consulta com médicos especialistas na área de Pediatria será rem ~ J5e. ' oi ~ /~ .- .' 

de R$ 100,00 (cem reais). '" , . :" . , ., ..... 
8.9.5.11. A consulta com médicos especialistas na área de Endocrinologia será rem . iáJ2p~lo/ 
valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). 
8.9.5.12. A consulta com médicos subespecialistas Pediátricos (Ex.: Neuropediatra, 
Endocrinopediatra) será remunerada pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
8.9.5.13. As consultas eletivas na região de Mato Grosso terão acréscimo de 25%. 
8.9.6. Laboratório: Tabela CBHPM 2012, plena. 
8.9.7. Materiais e Medicamentos: 1,26 x SIMPROIBRASÍNDICE (Preço de Fábrica); 
8.9.8. Taxas e Diárias Hospitalares: 
8.9.8.1. Campo Grande e Cuiabá (adjacências): Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares
HNLa A, plena; e 
8.9.8.2. Corumbá (adjacências): Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares - HNLa B, 
plena. 
8.9.9. Odontologia: 0,80 x Tabela Valores Referenciais para Procedimentos Odontológicos 2013 
-CRO-DF. 
8.9.10. OrtodontialPrótese DentárialRadio1ogia Odontológica: Tabela de OrtodontialPrótese 
DentárialRadiologia Odontológica HNLa, plena. 
8.9.11. A consulta/sessão de Psicopedagogia serão remuneradas pelos mesmos valores aplicados 
à psicologia. 
8.9.12. A consulta/sessão de Terapia Ocupacional serão remuneradas pelos mesmos valores 
aplicados à fisioterapia. 
8.9.13. Os honorários dos serviços médicos de anestesia serão remunerados conforme descrição 
abaixo: 
!PORTE 1 R$ 142,00 
PORTE 2 R$ 205,00 
PORTE 3 R$ 300,00 
PORTE 4 R$ 450,00 
PORTE 5 R$ 685,00 
PORTE 6 R$ 950,00 
PORTE 7 ~$ 1.355,00 
PORTE 8 IR$ 1.788,00 

8.9.14. Os valores dos servIços médicos de neurOCIrurgIa especificados abaixo, serão 
remunerados da seguinte forma: 
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4.13.01.07-2 'Campimetria manual monocular (valor para AO) " ( ·;~~-Rt1:0i18 
4.13.01.20-0 Motilidade ocular binocular ~- ~- - <--·R$ 31,23 
4.13.01.40-4 Avaliação de força muscular, por movimentos manuais, por membro (x4) R$ 57,96 
4.01 :04.04-4 Ergotonometria músculo-esquelética (tetralparalhemiparesia) R$ 45,12 
4.01.03.48-0 Pesq. pares cranianos relacionados ao VIII R$ 73,71 
4.01.03.65-0 Registro de nistagmo pendular R$ 136,75 
4.14.01.04-2 Prova de auto rotação cefálica R$ 136,69 
4.13.01 .16-1 Estesiometria por membro (x4) R$ 71 ,77 
4.14.01.48-4 Testes vestibulares, com provas calóricas, sem eletronistagmografia R$ 80,00 
4.01 .03.41-2 Gustometria R$ 30,02 
4.01.03.68-4 Reflexo cutâneo-simpático R$ 108,85 
4.01.03.69-2 Teste de avaliação do sistema simpático R$ 57,96 
2.01.01.20-1 Avaliação clinica e eletrônica de paciente com marca passo R$173,30 
4.01.03.43-9 Im pedanciom etria R$ 88,99 
3.07.15.23-7 Outras afecções de coluna - tratamento incruento R$157,e 
3.02.07.22-3 Tratamento conservador da fratura de ossos R$ 266,1bl 

CÓDIGO PROCEDIMENTOS (durante a visita) VALOR 
1.01 .02.01-9 Visita R$ 76,40 
4.13.01.07-2 Campimetria manual monocular (valor para AO) R$ 90,78 
4.13.01.20-0 Motilidade ocular binocular R$ 31,23 
4.01.03.48-0 Pesq. pares cranianos relacionados ao VIII R$ 73,71 
4.01.04.04-4 Ergotonometria músculo-esquelética (tetralparalhemiparesia) R$ 45,12 
4.01.03.65-0 Registro de nistagmo pendular R$136,75 
4.13.01.16-1 Estesiometria por membro (x4) R$ 70,96 
4.14.01 .04-2 Prova de auto rotação cefálica R$136,69 
4.14.01.48-4 Testes vestibulares, com provas calóricas, sem eletronistagmografia R$ 80,00 
4.13.01.40-4 Avaliação de força muscular, por movimentos manuais, por membro (x4) R$ 57,96 
4.03.09.16-9 Punção liquorica com manometria R$138,74 
2.01.01.16-3 Pulsoterapia por sessão R$ 266,16 
2.02.01.08-7 Tratamento conservador do TCE, HIC e hemorragia POR DIA R$180r---" 
2.01 .03.30-1 Infiltração de pontos gatilho R$123,!:l!:l 
3.07.15.23-7 Outras afecções de coluna - tratamento incruento R$157,87 
3.02.07.22-3 Tratamento conservador da fratura de ossos R$ 266,16 
3.07.15.34-2 Tratamento conservador do traumatismo raquimedular POR DIA R$180,83 
3.07.15.15-6 Fratura e ou luxação da coluna vertebral- redução incruenta R$ 309,45 

3.07.15.29-6 Tração cervical transesqueletica R$ 688,94 

2.01.04.10-3 Curativo em geral sem anestesia R$14,49 

3.16.02.02-9 Analgesia por dia subsequente, acompanhamento de analgesia por cateter peridural R$ 76,40 
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CODIGO PROCEDIMENTOS (honorário + filme + UCO) ' .. _~ i ~~R 
2.01.03.30-1 Infiltração de pontos gatilho por músculo (x6) Guiado por Eletromiografia R$ 741,30 

4.01.03.38-2 Eletromiografia para monitoração de quimiodenervaçao (por sessão) R$ 271 ,08 

2.01 .03.30-1 Agulhamento a seco por músculo (x6) Guiado por Eletromiografia R$ 741 ,30 

2.01 .03.14-0 
Bloqueio Fenólico, alcoólico ou com toxina botulínica (de pontos motores)-por membro 

R$ 246,71 
ou segmento corporal Guiado por Eletromiografia 

3.14.03.30-1 Reposição de fármacos em bombas implantadas R$ 28,97' 

3.14.03.02-6 Bloqueio local R$157,87 

2.01.04.10-3 Curativo em geral sem anestesia R$14,49 

2.01.01 .20-1 
Avaliação clinica e eletrônica de paciente portador de marca-passo, sincronizador ou 

R$173,30 
desfibrilador 

EXAMES COMPLEMENTARES ESPECíFICOS DAÁREA- NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA 
CODIGO PROCEDIMENTOS (honorário + filme + UCO) VALOR 

4.09.01.60-2 Doppler T ranscraniano Bilateral R$ 933,84 
4.01 .03.19-6 EEG quantitativo IMapeamento cerebral R$ 237,90 
4.01 .03.23-4 EEG em vignia e sono espontâneo R$141,OO 
4.01.03.32-3 Eletroneuromiografia de membros superiores R$ 390,64 
4.01 .03.31-5 Eletroneurom iografia de m em bros inferiores R$ 390,64 
4.01.03.33-1 Eletroneuromiografia dos quatro membros R$ 596,60 
4.01 .03.39-0 Eletromiografia quantitativa ou de Fibra única R$ 697,05 

4.01.03.30-7 
Eletroneuromiografia (velocidade de condução) testes de estímulos para paralisia 

R$ 327,65 
facial 

4.01.03.37-4 
Eletromiografia com registro de movimento involuntário (Teste dinâmico de escrita; 

R$120,94 
estudo funcional de trem ores) 

4.01 .03.60-9 Potencial Evocado Motor - PEM ( Bilateral) R$ 329,25 
4.01.03.61-7 Potencial Evocado Som ato-sensitivo - Membros inferiores (PESS) R$ 286,26 
4.01 .03.62-5 Potencial Evocado Som ato-sensitivo - Membros superiores (PESS) R$ 286,26 

4.01.03.58-7 
Potencial somato -sensitivo para localização funcional da área da central 

R$ 291,12 
(monitorização por hora) ate 3 horas i 

8.9.15. Os demais serviços de neurocirurgia serão remunerados conforme a tabela estipulada 
para Clínicas Médicas (CBHPM 2012, plena). 
8.9.16. Os valores dos serviços médicos de otorrinolaringologia especificados abaixo, serão 
remunerados da seguinte forma: 

4.02.01.21-0 Vídeo-endoscopia naso-sinusal com ótica flexível R$ 299,20 
4.02.01.22-8 Vídeo-endoscopia naso-sinusal com ótica rígida R$ 233,97 
4 .02.01.25-2 [Vídeo-faringo-Iaringoscopia com endoscópio flexível R$ 356,94 
4.02.01.26-0 Vídeo-faringo-Iaringoscopia com endoscópio rígido R$ 291,32 
3.02 .05.04-2 Adenoidectom ia R$ 309,45 
3.02.05.27 -1 Adenoidectomia por videoendoscopia R$ 393,51 
3.02.05.03-4 fA.deno-am igdalectom ia R$ 464,82 
3.02.05.05-0 Amigdalectomia das palatinas R$ 309,45 
3.05.01.45-8 Turbinectom ia ou turbinoplastia - unilateral R$ 157,87 
3.05.01.36-9 SeRtoplastia (qualquer técnica sem vídeo) R$ 688,94 
3.05.01.53-9 Septoplastia por videoendoscopia R$ 776 ,82 

- Taxa de vídeo endoscópico para cirurgia R$ 1.236,05 
- Taxa de vídeo endoscópico para exames R$ 281,68 
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8.9.17. Os demais serviços de otorrinolaringologia serão remunerados ~:r1fo.rm ·;:ci ~êlf 
estipulada para Clínicas M~dicas (CBHPM :Ol?, plena). . ~ () . ~ C ~_ · -
8.9.18. A remoção de pacIente em ambulancla, na regIão de Mato Grosso, s~ .. tlnêrada 
conforme descrição abaixo: 
8.9.18.1. Remoção urbana, incluindo qualquer local de origem até qualquer local de destino, 
dentro da mesma cidade: 
a) Ambulância tipo A: R$ 400,00 (quatrocentos reais); 
b) Ambulância tipo B: R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais); 
c) Ambulância tipo C: R$ 900,00 (novecentos reais); e 
d) Ambulância tipo D: R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). 
8.9.18.2. Remoção interurbana, incluindo trajeto entre cidades ou estados: 
a) Ambulância tipo A: R$ 5,00 (cinco reais) por Km rodado; 
b) Ambulância tipo B: R$ 5,65 (cinco reais e sessenta e cinco centavos) por Km rodado; 
c) Ambulância tipo C: R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos) por Km rodado; 
d) Ambulância tipo D: R$ 5,97 (cinco reais e noventa e sete centavos) por Km rodado. 
8.9.19. A remoção de paciente em ambulância, na região de Mato Grosso do Sul, será 
remunerada conforme descrição abaixo: 
8.9.19.1. Remoção urbana, incluindo qualquer local de origem até qualquer local de destino, 
dentro da mesma cidade: 
a) Ambulância tipo A: R$ 300,00; 
b) Ambulância tipo B: R$ 350,00; 
c) Ambulância tipo C: R$ 600,00; e 
d) Ambulância tipo D: R$ 700,00. 
8.9.19.1. Remoção interurbana, incluindo trajeto entre cidades ou estados: 
a) Ambulância tipo A: R$ 4,00 por Km rodado; 
b) Ambulância tipo B: R$ 4,20 por Km rodado; 
c) Ambulância tipo C: R$ 6,00 por Km rodado; e 
d) Ambulância tipo D: R$ 7,30 por Km rodado. 
8.9.20. A hora parada da ambulância será paga somente se a espera pelo paciente ultrapassar 3 
(três) horas, e será remunerada conforme abaixo: 
8.9.20.1. Ambulância tipo A: R$ 96,00 (noventa e seis reais); 
8.9.20.2. Ambulância tipo B: R$ 96,00 (noventa e seis reais); ~ 

8.9.20.3. Ambulância tipo C: R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais); e 
8.9.20.4. Ambulância tipo D: R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais). 

8.10. Todas as tabelas mencionadas encontram na Lista Referencial de Preços, anexo S. 
8.10.1. Os termos constantes deste edital, inclusive quanto aos valores da Lista Referencial de 
Preços, representam a regra geral do Credenciamento e de sua forma valoração dos serviços, 
somente podendo ter adaptações excepcionadas em contrato relativo a cada especialidade. Logo 
cabe ao CREDENCIADO tomar ciência também de cláusulas contratuais, principalmente a 
respeito de preços praticados por especialidade. 
8.10.2. Nos itens onde constam previstos fatores de multiplicação, estes devem ser multiplicados 
pelo valor referente na tabela estipulada. O valor resultante será o preço a ser cobrado na fatura. 
8.10.3. A base de cálculo, para a especialidade de Fonoaudiologia, subitem 8.9.2 do item 8.9, é o 
valor de honorário mínimo previsto na tabela. 
8.10.4. A base de cálculo, para a especialidade de Psicologia, subitem 8.9.3 do item 8.9, é o valor 
do limite inferior previsto na tabela. 
8.10.5. O subitem 8.9.7, Materiais e Medicamentos, serão calculados por 1,38 x 
SIMPROIBRASÍNDICE (preço de fábrica), quando tratar-se de hospitais de grande porte. 
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8.11. É vedada a cobrança de taxa de comercialização na utilização de dietas es ~',~; ~~:~ .,' = ' / 

esta não são consideradas medicamentos. . .:.'. . J 
8.11.1. Quando um procedimento não constar da Classificação Brasileira Hier ~'àijj'4fe:- .... r 
Procedimentos Médicos (CBHPM) Ano 2012, poderá ser utilizado o código constante em 'iã'bcla 
CBHPM posterior mantendo os valores da CBHPM 2012 com DCO de R$ 14,33. 
8.11.2. Para os exames Histopatológicos a remuneração dar-se-á conforme a Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) aplicada aos profissionais 
médicos. 
8.11.3. Excluir-se-á do valor da diária do CTI, os exames complementares, sangue e derivados, 
curativos especiais, gases, materiais, medicações, máquina de hemodiálise, intercorrências 
cirúrgicas e honorários médicos. 
8.12. Na hipótese descrita no subitem 8.9.7 deste Edital, o justo valor será encontrado da 
seguinte forma: 
8.12.1. Para medicamentos antineoplásicos serão utilizados os valores estabelecidos pela Câmara 
de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED/ ANVISA), publicados no Guia Farmacêu
tico BRASÍNDICE e vigentes na data de sua utilização. Deverão ser considerados como valores 
máximos a serem pagos aqueles apresentados na coluna Preço de Fábrica (PF) acrescidos de ma
joração de 1 O%(dez por cento), destinada a cobrir as despesas com custos administrativos e lo
gísticos. Caso o item não conste no BRASÍNDICE deverá ser adquirido, mediante autorização 
prévia do CREDENCIANTE, pelo preço justo de mercado, com apresentação das respectivas 
Notas Fiscais, aplicando majoração máxima de 10% (dez por cento). Caso o medicamento esteJa 
incluído na composição de taxas ou pacotes o mesmo não poderá ser cobrado separadamente. Os 
demais medicamentos serão pagos pelo PMC, tomando como base o ICMS da área e pelo PF 
quando tratarem de medicamentos de uso restrito hospitalar, sendo acrescido de margem de co
mercialização de 26 %, destinados a cobrir as despesas com impostos, contribuições, custos ad
ministrativos e logísticos. 
8.12.1.1. Para antineoplásicos fica definido, conforme ANVISA, o fracionamento de medica
mentos, que deverá ser fornecido segundo as necessidades do paciente, mesmo que em quantida
de distinta da embalagem original. O faturamento dos medicamentos será proporcional à quanti
dade fracionada, utilizada. 
8.12.1.2. Os radiofármacos serão remunerados pelo Guia Farmacêutico BRAS ÍNDICE sem 
acréscimos. 
8.12.1.3. Deverá ser utilizada a medicação genérica, salvo em caso de inviabilidade, situação 
em que a utilização do medicamento de referência deverá ser autorizada pela Divisão de 
Regulação do Hospital Naval de Ladário e ser comprovada por meio do seu respectivo lacre~ 
8.12.2. OPME (órteses, próteses e materiais especiais): Serão utilizados os valores estabelecido$ 
na tabela publicada no Guia Farmacêutico BRASÍNDICE (preço de Fábrica acrescido de 26%), 
na data de utilização dos produtos. Caso o item não conste no Guia serão utilizados os valores 
apresentados na Revista SIMPRO (Preço de Fábrica acrescido de 26%). Caso o item não conste 
na tabela publicada na Revista SIMPRO nem no BRASÍNDICE o mesmo deverá ser adquirido, 
mediante autorização prévia do CREDENCIANTE, pelo preço justo de mercado, com 
apresentação das respectivas Notas Fiscais, aplicando majoração de 10% (dez por cento). Caso o 
material esteja incluído na composição de taxas ou pacotes o mesmo não poderá ser cobrado 
separadamente. 
8.12.3. O CREDENCIADO comprovará o custo do mesmo, por meio da apresentação de nota 
fiscal, com data atualizada e preços praticados no mercado distribuidor; e 
8.12.4. Os materiais e medicamentos acima de R$ 300,00 (trezentos reais) deverão ser 
previamente autorizados pelo Hospital Naval de Ladário. 
8.12.5. O CONTRATADO deverá apresentar 3 (três) orçamentos com os valores praticados no 
mercado distribuidor, ficando a escolha a critério da administração. Os orçamentos deverão 
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8.12.6. Poderão constar nos contratos, anexos a este edital, regras especiais r~~e{~, 
conforme o serviço ou especialidade. -,-
8.12.7. Para fins de estipulação de preços/tabelas praticados, a jurisdição do Com6DN será 
dividida em três regiões: CorumbálLadário, Campo Grande(e adjacências) e Cuiabá/Cáceres(e 
adj acências). 
8.12.8. As tabelas poderão ter valores diferenciados por região, não cabendo, em hipótese 

. alguma, questionamento de aplicação diferenciada de tabela entre credenciados localizados em 
regiões diferentes. 
8.12.9. O CONTRATANTE realizará a aferição das faturas, especialmente quanto à adequação 
do custo ao preço de mercado, por meio da Seção de Auditoria de Contas Médicas, conforme os 
procedimentos previstos neste edital, inclusive seus anexos, no Projeto Básico e no respectivo 
contrato. 

8.13. É vedado ao CREDENCIADO cobrar diretamente do beneficiário do FUSMA qualquer ,~ 
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios, além 
dos constantes das tabelas pactuadas, salvo o direito do beneficiário do FUSMA de optar por 
melhoria de padrão de acomodação hospitalar para si ou para seus dependentes, quando 
internados em Organização de Saúde Extra-Marinha, sendo vedada a cobrança desta diferença a 
Marinha do Brasil. 
8.13.1. Neste caso a diferença de honorários médicos e de despesas hospitalares referentes a esta 
opção será paga, integralmente, pelo titular junto ao prestador; 
8.13.2. Ao fazer esta opção, o beneficiário deverá assinar, em conjunto com o responsável pela 
Organização de Saúde Extra-Marinha, o Termo de Ajuste Prévio, anexo X, referente à melhoria 
do padrão de acomodação. 
8.13.3. No caso de serviços de anestesia não se aplica o Termo de Ajuste Prévio, tendo em vista 
que os procedimentos serão sempre aplicados pela melhor técnica, não havendo opção de 
melhoria do serviço. 

8.14. O pagamento das faturas será precedido de consulta quanto à regularidade fiscal do 
CREDENCIADO. r--. 

8.15. Acompanhado das faturas enviadas, deverá ser encaminhada capa de lote, conforme anexo 
W, a fim de facilitar a identificação dos pagamentos por parte dos credenciados, 
8.16. A CREDENCIANTE somente se responsabiliza pelas faturas comprovadamente entregues 
pelo CREDENCIADO. Logo é obrigação deste comprovar além do envio, o recebimento das 
faturas pelo Hospital Naval de Ladário, por meio de aviso de recebimento. Orienta-se ainda fazer 
fotocópias ou digitalizar a documentação enviada, a fim de posterior comprovação dos 
atendimentos. 

8.17. Os pagamentos das faturas serão efetuados mediante Ordem Bancária, em favor do 
CREDENCIADO, na Conta-Corrente, Agência e Banco informados, após a apresentação de 
Nota Fiscal dos serviços e lisura das faturas devidamente discriminadas. Deverá constar no corpo 
das respectivas faturas o período de competência do faturamento. 

8.18. A Nota Fiscal correspondente à prestação do serviço prestado, deverá ser emitida em nome 
do Hospital Naval de Ladário, CNPJ 00.394.502/0063-47, constando o número da Nota de 
Empenho correspondente e os dados bancários do CREDENCIADO, para crédito em conta
corrente do valor devido, assim como a descrição dos serviços cobrados. 



8.20. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração 
se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 
mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TXl1 00)/365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de compensação financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

8.21. Os valores vigentes na data de atendimento serão os considerados para a quitação das 
faturas. 
8.22. Sobre o valor devido ao CREDENCIADO, a Administração efetuará a retenção do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o 
PISIPASEP, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nO 
1.234, de 11 de janeiro de 2012. 
8.23. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 
disposto na Lei Complementar nO 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 
8.24. O CREDENCIADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nO 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
8.25. O CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas, por meio da Seção de Auditoria de 
Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário e o pagamento das despesas constantes das notas 
fiscais, na medida em que estas forem apresentadas, sendo vedada a acumulação das mesmas 
para providências posteriores sem motivos justificados. 
8.26. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas, será 
imediatamente informada ao CREDENCIADO. 
8.27. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 
e/ou indenizações devidas por parte do CREDENCIADO. 
8.27.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de 
processo administrativo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os recursos 
e meios que lhes são inerentes. 
8.28. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato. 

9. DO REAJUSTE. 
9.1. Os valores decorrentes deste edital serão fixos e irreajustáveis, dado sua vigência limitada a 
um ano, nos termos da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 
9.1.1. O reajuste supracitado, não refere-se ao reequílíbrio econômico-financeiro do contrato, 
solicitado quando necessário, com antecedência mínima de 120 dias do término do contrato ou 



10. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENClANTE. 
10.1. O CREDENCIANTE obriga-se a: 
10.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e fonna estabelecidos no contrato; 
10.1.2. Auditar as contas no prazo previsto neste edital; 
10.1.3. Emitir as guias de autorização de urgência em até 15 (quinze) dias úteis; 
10.1.4. Justificar toda e qualquer glosa efetuada; 
10.1.5. Infonnar via e-mail qualquer atraso nos pagamentos; 
10.1.6. Esclarecer quaisquer dúvidas ou questionamentos dos CREDENCIADOS em até 5 
(cinco) dias úteis; 
10.1.7. Caso haja interesse da Administração, solicitar a prorrogação de contrato com prazo 
mínimo de 90 (noventa) dias de antecedência do ténnino do mesmo; e 
10.1.8. Infonnar com antecedência, a visita do auditor concorrente. 
11. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS. 
11.1. O CREDENCIADO obriga-se a: 
11.1.1. Indicar fonnalmente à Administração os prepostos e/ou responsáveis pela prestação dos 
serviços, objeto deste Edital; 
11.1.2. Manter disponibilidade de mão de obra dentro dos padrões quantitativo e qualitativo 
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos solicitados pela 
Administração, respeitado as disposições da legislação trabalhista vigente; 
11.1.3. Arcar com o custo do fornecimento de unifonnes e equipamentos de proteção individual 
(EPI) para a mão de obra envolvida, sendo vedado o repasse de tal custo ao CREDENCIANTE; 
11.1.4. Efetuar a reposição da mão de obra nos serviços, em caráter imediato, em eventual 
ausência; 
11.1.5. Atender de imediato as solicitações relativas à substituição de mão de obra desqualificada 
ou entendida por parte da Administração como inadequada para a prestação dos serviços; 
11.1.6. Instruir o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Nonnas Internas e de Segurança e Saúde Ocupacional; 
11.1.7. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços prestados; 
11.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes da---· 
execução do contrato, nos tennos da legislação aplicável; e 
11.1.9. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para habilitação e 
qualificação no presente edital. 
11.1.9.1. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer 
inexecução do serviço. 
11.1.9.2. A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas 
condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a 
incapacidade da empresa de corrigir a situação. 
12. DAS SANÇÕES. 
12.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, o 
CREDENCIADO estará sujeito à multa de 0,5% sobre o valor do contrato, por mês de atraso, 
aplicada na fonna prevista no art. 86 da Lei nO 8.666/1993. 
12.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique as outras sanções previstas neste Edital. 
12.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou parcial, 
e/ou das condições previstas neste Edital sujeitará o CREDENCIADO, na fonna do disposto no 
art. 87;da Lei nO 8.666/1993, às seguintes penalidades: 
12.2.1. Advertência; 
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12.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Hospital Naval de Ladário, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e, 
12.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a ser concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior. 
12.3. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdIIÚnistração Pública 
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos 
regidos por esta Lei: 
12.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
12.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do credenciamento; ou 
12.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
12.4. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são 
inerentes. 
12.5. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.4 e 12.2.5 poderão ser aplicadas 
acompanhado dos subi tens 12.2.2 e 12.2.3, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
12.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado da Defesa, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
12.7. As demais sanções são de competência exclusiva do Ordenador de Despesas do Hospital 
Naval de Ladário. 
13. DA RESCISÃO. 
13.1. Os contratos poderão ser rescindidos nos casos de inexecução total ou parcial, na 
incidência dos motivos citados no art. 78 da Lei nO 8.666/1993, conforme abaixo descrito: 
13.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da AdIIÚnistração, nos seguintes casos: 
a) Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e serviços contratados; 
b) Interrupção dos trabalhos por parte do CREDENCIADO, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração; 
c) Atraso injustificado no início dos serviços; 
d) Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, assim como das de seus superiores; 
e) Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do § lOdo art. 
67, da Lei n° 8.666/1993; 
1) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, bem como a dissolução da 
sociedade ou o falecimento do CREDENCIADO; 
g) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da pessoa jurídica, que 
prejudique a execução do contrato; 
h) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
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j) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n 8.666/1993, sem prêfüíiô 'das 
sanções penais cabíveis. 
13.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de credenciamento, desde 
que haja conveniência para a Administração e não prejudique a saúde dos beneficiários do 
FUSMA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
13.1.2.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus serviços, o 
CREDENCIADO não poderá solicitar a rescisão, enquanto não concluído o processo de 
apuração. 
13.1.3. Por rescisão judicial promovida por parte do CREDENCIADO, se a Administração 
incidir em quaisquer das seguintes hipóteses: 
a) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao credenciado, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; e, 
b) ° atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao credenciado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 
13.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal. 
13.3. ° CREDENCIANTE poderá, no curso de processo de apuração das hipóteses de rescisão 
administrativa, interromper temporariamente a execução dos serviços, observado o limite fixado 
no Subitem 13.1.3, alínea a. 
13.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 13 .1.1, alíneas h e i, sem que haja culpa 
do CREDENCIADO, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados, tendo direito 
a: 
13.4.1. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; e 
13.4.2. Pagamento do custo da desmobilização. 
13.5. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta a seguinte consequência, sem 
prejuízo das sanções previstas neste contrato: 

• Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

13.6. É permitido à Administração, no caso de recuperação judicial do CREDENCIADO, manter 
o ajuste, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 
13.7. Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte do 
CREDENCIADO, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do 
CREDENCIANTE. 
13.8. A rescisão não eximirá o CREDENCIADO das responsabilidades que legalmente lhe 
possam ser imputadas. 
14. DOS RECURSOS. 
14.1. Dos atos da Administração referentes ao indeferimento dos pedidos de credenciamento e 
demais procedimentos previstos neste Edital caberão recursos administrativos na forma e nos 
prazos previstos no art. 109 da Lei nO 8.666/1993. 
14.1.1. ° recurso será formalizado em processo administrativo, observado o devido processo 
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legal. 
14.2. Os recursos deverão ser protocolados no Hospital Naval de Ladário. 

15. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E PEDIDOS DE INFORMAÇÕES. 
15.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital até 5 (cinco) dias úteis 
após a data da publicação do Aviso de Credenciamento no Diário Oficial da União, Jornal de 
Circulação nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ou Jornal de Circulação no 
Município ou Região da prestação do serviço. 
15.2. Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados no Hospital Naval de Ladário. 
15.3. Caberá à Comissão Especial de Credenciamento julgar e responder à impugnação em até 5 
( cinco) dias úteis. 
15.4. Os pedidos de informações poderão ser encaminhados ao Hospital Naval de Ladário. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
16.1. A qualquer tempo o CREDENCIANTE, assistido por terceiros contratados para tal fim, 
poderá realizar inspeção nas instalações dos CREDENCIADOS para verificação das condições 
de atendimento, higiene, equipamentos e capacidade técnico-operativa. 
16.2. No caso de instituições hospitalares, o CREDENCIADO obriga-se a permitir a auditoria 
técnica no local, nos seguintes termos: 
16.2.1. Identificação do usuário junto ao setor de admissão do CREDENCIADO onde estiver 
sendo assistido; 
16.2.2. Análise do Prontuário Médico e demais registros clínicos; 
16.2.3. Visita ao paciente com observação crítica de seu estado, correlacionando-o com o 
Prontuário Médico e com os demais registros clínicos; 
16.2.4. Discussão dos casos com a(s) equipe(s) médica(s) assistente(s), sempre que necessário 
para o satisfatório desempenho das funções de auditoria; 
16.2.5. Preenchimento do Relatório de Auditoria Hospitalar; e 
16.2.6. Auditoria das faturas médico-hospitalares, correlacionando Prontuário Médico e 
Relatório de Auditoria Hospitalar. 
16.3. É facultada a autoridade competente, em qualquer fase do procedimento, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com a 
fixação de prazo de resposta. 
16.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. 
16.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Hospital Naval de 
Ladário. 
16.7. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei n° 
8.666/1993 e nas demais Leis, Decretos, Portarias e Instruções Normativas a que este 
instrumento de convocação se encontra subordinado. 
18. DO FORO. 
18.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Corumbá-MS, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Ladário, de de 2018. 

PAULO ANTONIO DA SILVA PRATA 
Capitão de Mar e Guerra (Md) 

Diretor 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

CREDENCIANTE: UNIÃO FEDERAL / IvIINISTÉRlO 
DA DEFESA / MARINHA DO BRASIL / HOSPITAL 
NAVAL DE LADÁRIO 

CREDENCIADO: Hospitais e Maternidades. 

OBJETO: Prestação de serviços de assistência médico
hospitalar. 

NATUREZA: Ostensiva. 

VIGÊNCIA: ------------------

VALOR ESTIMADO: --------------

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta, empreitada por 
preço unitário. 

PROCESSO N°: ----------------

TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 
originado do Processo de 

Inexigibilidade N° 01/2018 - HNLa, do Edital de .~.~ 

Credenciamento n° 1/2018 - HNLa. 

A União, entidade de direito público interno, por intermédio do HOSPITAL NAVAL DE 
LADÁRIO, órgão do Ministério da Defesa - Marinha do Brasil, com sede na Rua 14 de março, 
SIN, CEP: 79370-000, Centro, Ladário-MS, inscrita no CNPJ sob o nO 00.394.502/0063-47, 
representada neste ato pelo seu Ordenador de Despesas, - Capitão 
de Mar e Guerra, portador da cédula de identidade n° , expedida pelo Serviço 
de Identificação da Marinha do Brasil, inscrito no CPF sob o n° , 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
Organização Civil de Saúde , inscrita no CNPJ sob o nO 
____________________ --', estabelecida à Rua , Bairro 
__________ , neste ato representada pelo Sr. , ocupante do cargo 
de , portador da cédula de identidade n° expedida 
pela , inscrito no CPF sob o n° , residente e 
domiciliado na cidade de , doravante denominado CONTRATADO, têm entre si 
justo e contratado, nos termos da legislação infraconstitucional constante do Edital de 
Credenciamento, que integram o presente Termo de Contrato, que será regido pelas seguintes 
cláusulas e condições estipuladas: 
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto. ,,-' " . '~:~~/ 
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1.1. A finalidade deste Credenciamento é garantir aos beneficiários do Sistema de A~retfcia 
Médico-Hospitalar da Marinha, Pensionistas Militares e seus Dependentes, e servidores civis 
contribuintes do Fundo de Saúde da Marinha e seus dependentes, nas condições especificadas 
neste instrumento, no Edital com seus respectivos Anexos, por intennédio de assistência Médico
Hospitalar, ambulatorial, atendimento de EmergêncialUrgência em regime de 24 horas diárias, 
podendo durante o período de vigência ser incluído qualquer procedimento mediante simples 
apostila: 

1.2. O objeto contratual abrange os seguintes procedimentos/atendimentos: 

1.2.1. ____________________________ _ 

1.2.2. As profissões e especialidades acima descritas não se constituem em um mínimo 
necessário, logo, o credenciamento decorrente do Edital também poderá deixar de cobrir parte 
das mesmas. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA- Da vinculação ao Edital. 

2.1. Este instrumento está vinculado ao Projeto Básico e o Edital de Credenciamento n° 1/2018 
do Hospital Naval de Ladário, do qual é parte integrante, bem como seus anexos. Cabe ao 
CREDENCIADO tomar conhecimento de toda documentação por meio do site: 
www.com6dn.mar.mil.br. antes da fonnalização deste contrato. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - Do fundamento legal. 

c) 1. A presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da Lei n° 8.666/1993 -
inexigibilidade de licitação. 

4. CLÁUSULA QUARTA - Do regime de execução. 

4.1. As condições gerais de execução dos serviços constam no edital de credenciamento, projeto 
básico e seus anexos, observadas as regras especiais abaixo registradas: 

4.2. Para atendimentos ambulatoriais e/ou procedimentos eletivos, a apresentação do paciente 
nas instalações do CREDENCIADO será responsabilidade do beneficiário. 

4.3. Quando necessária, a remoção do paciente ocorrerá por meio de ambulância do Hospital 
Naval de Ladário ou por serviço terceirizado. 

4.4. Nos casos de atendimento nas áreas de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e 
psicologia, o encaminhamento deverá ser efetuado, prioritariamente, por médico militar, depois 
de verificado o parecer do médico especialista e quando esgotados todos os recursos existentes 
naOMS. 

4.5. O CREDENCIADO, presentado no seu Corpo Clínico, prestará assistência médico
hospitalar conforme a seguinte discriminação: cuidados rotineiros de enfermagem, material a ser 
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.. consumidO ' em 'serviços cirúrgicos e em curativos, recursos comp1ementare ~e i ' , ' ~ I' J 
terapia,_ salas de cir:rr?ia e inst~aç~es eq~ipadas com .material e inst~en ~ ~ª'/ 
execuçao de atos medIcos, medIcaçao, alOJamento, servIço de lavandena, dema . - ~e 
alimentação, inclusive dietas especiais e outros produtos nutricionais quando prescritos por parte 
do médico assistente. 

4.6. Os serviços contratados serão prestados diretamente por profissional da própria Organização 
Civil de Saúde, entendendo-se como: 

4.6.1. O membro do Corpo Clínico do CREDENCIADO; 

4.6.2. O que tenha vínculo de emprego com o CREDENCIADO; e 

4.6.3. O autônomo que presta serviço ao CREDENCIADO. 

4.7. Equipara-se ao profissional a que se refere o subitem 4.6.3, o profissional de saúde ~.

integrante de empresa, grupo, sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam 
atividades na área de saúde, em caráter regular, nas instalações da CREDENCIADA. 

4.8. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo CREDENCIANTE, 
mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados, através do comparecimento 
periódico e regular de, pelo menos, um dos membros da equipe de Auditores do 
CREDENCIANTE às dependências do CREDENCIADO, a fim de examinar a documentação 
nosológica dos pacientes; assim como a qualidade das instalações e do serviço prestado. 

4.9. O CREDENCIADO se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CREDENCIANTE, 
documentos médico-legais, justificativas para exames, lista de pacientes internados e quaisquer 
outros documentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes. 

4.10. A solicitação de exame ou procedimento coberto pelo FUSMA, decorrente de atendimento 
realizado em OCS ou por PSA, será, obrigatoriamente, precedida de análise por médico militar 
ou serviço de auditoria do Hospital Naval de Ladário, que decidirá pela sua autorização ou ~-'" 

negação. Em caso de urgência não é necessária a autorização prévia por parte da Credenciante, '
pois a autorização será realizada posteriormente. 

4.11. É vedada a prescrição de exames em bloco ou daqueles que partam da iniciativa do próprio 
usuário. 

4.12. Órteses e próteses poderão ser utilizadas após a indispensável indicação de médico 
especialista, devidamente justificada por meio de relatório e exames especializados, e aprovada 
por médico militar. Em caso de urgência não é necessária a autorização prévia por parte da 
Credenciante, pois a autorização será realizada posteriormente. 

4.13. A cobertura acima indicada inclui órteses e próteses nacionais, registradas na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), inerentes e ligadas diretamente ao ato cirúrgico 
eletivo, submetido ao parecer da Comissão de Ética; 

4.14. Os tratamentos não cobertos pelo sistema FUSMA, não se incluem na presente contratação: 

4.15. Caso solicitado, o CREDENCIADO obriga-se a advertir o paciente ou seu responsável de 
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que suportará os pagamentos decorrentes de exame, procedimento, material e a .~ 

4.16. No caso de óbito ocorrido com paciente internado, o CREDENCIADO o 
imediato, a família do paciente e a Divisão de Medicina do Hospital Naval de Ladán''i''fI", - rifl''i 
caberá tomar as providências subsequentes. 

4.16.1. A notificação será feita independentemente do horário, por meio do e-mail 
j.cavalheiro@marinha.mil.br ou por meio de oficio, a critério da Credenciada. Caso o óbito 
ocorra entre o horário das 19:00 e 7:00 horas ou nos finais de semana, deve ainda ser realizado 
contato por meio do telefone (67) 3234-1211, repassando a informação para o Oficial de Serviço 
do dia. 

4.16.2. Nos casos de internação, o CREDENCIADO deverá solicitar autorização prevIa da 
Divisão de Medicina. Em caso de urgência não é necessária a autorização prévia por parte da 
Credenciante, pois a autorização será realizada posteriormente. 

4.17. O abandono do tratamento realizado, pelo beneficiário, implicará no término da 
autorização para o procedimento e na indenização do serviço já prestado. 

4.18. As faturas referentes às internações de longa permanência (com mais de quinze dias) 
deverão ser subtotalizadas e entregues dentro do mês de internação do paciente com a 
apresentação das despesas, pelo CREDENCIADO: 

4.18.1. Será utilizada a Tabela de Liberação Inicial de Diárias de Internação, anexo "V", para a 
autorização inicial da internação. Os pacientes devem ser avaliados pelo auditor concorrente, ao 
final do interregno do período autorizado pela Guia de Apresentação do Usuário inicial. 

4.18.2. Internações hospitalares de longa permanência ou psiquiátricas devem ter suas 
prorrogações solicitadas a cada 1 O( dez) dias, mediante apresentação de relatório médico com 
justificativa. 

4.18.3. O CREDENCIADO deverá encaminhar solicitação de prorrogação de internação, por 
meio de relatório médico, consubstanciado justificando a necessidade da renovação. 

4.19. O Hospital Naval de Ladário possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a 
documentação nosológica do beneficiário, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente 
a este credenciamento e outras documentações que se fizerem necessárias. 

4.20. A execução deste Termo de Credenciamento será acompanhada e fiscalizada, 
obrigatoriamente, pelo Fiscal de Contrato. 

4.21. Deverá ser dada prioridade aos medicamentos genéricos. Na indisponibilidade de similar 
e/ou genérico, deverá ser autorizado o uso do medicamento de referência pela Divisão de 
Regulação do Hospital Naval de Ladário e comprovada a utilização mediante a apresentação dos 
lacres anexos a prescrição do dia. 

4.22. Em caso de reagendamento de algum procedimento/exame, sem culpa do usuário, o prazo 
máximo para a remarcação será de 7 (sete) dias corridos, salvo em caso de urgência ou 
emergência, caso em que o procedimento/exame deverá ser realizado de imediato. 
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4.23. E vedada a cobrança simultânea da UCO (Unidade de Custo Operacidp J ·.e ,' . , ... ~' r/ 
utilização de equipamentos, associados aos procedimentos médicos. ~~ / .... .: 
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5. CLAUSULA QUINTA - Dos preços e das condicões de pagamento. t ,..:..--' 

5.1. Os serviços e o fornecimento agregado serão remunerados, conforme o item 8 "DO PREÇO 
E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" constante do edital de credenciamento. 

5.2. Deverão ser utilizadas as tabelas constantes dos anexos do Edital de Credenciamento 
01/2018 HJ\J'La. Não deverão ser utilizadas tabelas vindas de outras procedências, ainda que de 
sindicato, pois as tabelas poderão ter sofrido alguma adaptação necessária a este credenciamento. 

5.3. O CREDENCIANTE somente indenizará as contas apresentadas, quando o usuário tenha 
sido encaminhado por parte do Setor de Guias do Hospital Naval de Ladário, acompanhado da 
Guia de Apresentação do Usuário, com a assinatura do beneficiário ou de seu responsável que 
comprove a prestação do serviço. 

5.4. No caso de comprovada urgência e(ou) emergência o beneficiário poderá ser atendido 
independentemente de encaminhamento. 

5.5. Procedimentos não especificados na(s) Guia(s) de Apresentação de Usuário não serão 
ressarcidos por parte do CREDENCIANTE. 

5.5.1. Esta cláusula trata apenas de casos eletivos, em que não há nenhum prejuízo para o 
paciente em aguardar a alteração da guia. Caso haja necessidade de alteração durante algum 
procedimento ou em caso de urgência, o Credenciado terá até 72 horas úteis para encaminhar a 
guia para a devida correção, por meio do e-mail j.cavalheiro@marinha.mil.br ou por meio de 
oficio, a critério da Credenciada. 

5.6. O pagamento deverá ser precedido de consulta quanto à regularidade fiscal do 
CREDENCIADO. 

5.7. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária, em favor do CREDENCIADO, 
na conta corrente, agência e banco informados, após a apresentação de Nota Fiscal dos serviços e 
auditoria das faturas devidamente discriminadas. Deverá constar no corpo das respectivas faturas 
o período de competência do faturamento. 

5.7.1. O pagamento dar-se-á em 30 (trinta) dias após a auditoria ou reconsideração do recurso de 
glosa. 

5.8. A Nota Fiscal correspondente ao serviço prestado deverá ser emitida em nome do Hospital 
Naval de Ladário, portador do CNPJ nO 00.394.502/0063-47, constando o número da Nota de 
Empenho correspondente e os dados bancários do CREDENCIADO, para crédito em conta 
corrente do valor devido, assim como a discriminação detalhada dos serviços cobrados. 

5.9. Os valores vigentes na data de atendimento serão os considerados para a quitação das 
faturas. 

5.1 O. A Diária Hospitalar será contada do dia imediato da internação, excluído o dia da alta 
hospitalar, se a mesma ocorrer até as 12 (doze) horas. 

-
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5.11. O CREDENCIADO se obriga a apresentar à CREDENCIANTE, até o di 1G ~_ .-: ~l 
subsequente ao atendimento, a fatura, em nome do Hospital Naval de Ladário, ~ . ' . ~A.. 
os comprovantes de despesas, as Guias de Apresentação de Usuário com as assina ,..z "4'c.~ -
beneficiários ou de seus responsáveis, relativos aos atendimentos prestados no mês conslélerro o, 
discriminando número de ordem, data, número da Guia de Apresentação do Usuário, nome do 
usuário, capa de lote devidamente preenchida (Anexo W), número do documento de identidade, 
número de matrícula do Servidor Civil ou de seu dependente, se for o caso, código das Tabelas 
acordadas nos credenciamentos, valor em R$ (reais) e relatório de conferência (espelho): 

5.11.1. O CREDENCIANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que sejam 
decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos estipulados e com 
vícios formais que ensejem devolução; 

5.11.2. O CREDENCIADO deverá apresentar, separadamente, as faturas de despesas dos 
pacientes que evoluíram ao óbito; 

5.11.3. O CREDENCIADO deverá apresentar as faturas em lotes separados, organizados por 
despesas com consultas, exames, setor de ambulatório, internações e emergência/urgência; 

5.11.4. O CREDENCIANTE restituirá a documentação acima citada, se a mesma apresentar 
rasuras, incorreções ou outros vícios de forma em até 15 (quinze) dias do respectivo protocolo; e 

5.11.5. Aceita a documentação, dentro do prazo acima fixado, a mesma será recebida por meio 
de termo circunstanciado assinado pelas partes. 

5.11.6. O CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas, por meio da Divisão de Auditoria 
de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário no prazo máximo de 30 dias, e o pagamento 
das despesas constantes das notas fiscais será realizado em até 30 dias, a contar logo após o 
término da auditoria, sendo vedada a acumulação das mesmas para providências posteriores sem 
motivos justificados. 

5.11. 7. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas, será 
imediatamente informada ao CREDENCIADO. 

5.11.8. O CREDENCIANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a remuneração 
pelos serviços prestados especificados nas faturas que não estiverem de acordo com' este 
Contrato ou Edital de Credenciamento nO 1/2018 e seus Anexos, inclusive Projeto Básico. 

5.11.9. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário possuirá o prazo 
de 30 (trinta) dias para apresentar Relatório de Auditoria de Contas, anexo T do edital, por meio 
do e-mail hnla.auditoria@marinha.mil.br. contado a partir da entrada da fatura no Hospital Naval 
de Ladário; 

5.11.9.1. Os códigos de glosas serão retirados da Lista Referencial de Glosa, anexo O deste 
edital; 

5.11.10. A CREDENCIADA poderá interpor representação, nos termos do art. 109, lI, da Lei n° 
8.666/1993, contra a decisão da glosa por meio do modelo de Relatório de Recurso de Glosa, 
anexo U do edital, dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis; 
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5.11.12. Caso a Divisão de Auditoria de Contas Médicas reconsidere sua decisão, o 
procedimento prosseguirá seu curso para pagamento em até 30 (trinta) dias; e 

5.11.13. Caso a Divisão de Auditoria não reconsidere sua decisão, o valor glosado será 
descontado do valor da fatura. 

5.12. Em caso de utilização de medicamento de referência em desconfonnidade com o item 
4.1.21 deste contrato, Projeto Básico, Edital e seus anexos, serão realizadas glosas das diferenças 
entre o valor do medicamento de referência e o valor do medicamento genérico e/ou similar. 

6. CLÁUSULA SEXTA - Do Encaminhamento. 

6.1. A Guia de Apresentação do Usuário (GAU) é o documento que autoriza o atendimento aos 
beneficiários do Sistema FUSMA. As Guias de Apresentação do usuário são emitidas pelo Setor 
de Guias após solicitação médica, previamente ao atendimento. A CREDENCIADA limita-se ao 
atendimento dos usuários portadores da Guia de Apresentação do usuário, exceto no caso de 
urgência ou emergência; 

6.2. As Guias de Apresentação do usuário tem validade de 30 dias corridos da data de emissão 
para o atendimento ao paciente; 

6.3. O CREDENCIADO fica autorizado a realizar somente os procedimentos e despesas 
descritos nas Guias de Apresentação do usuário, exceto nos casos de urgência ou emergência 
devidamente comprovado; 

6.4. Em casos urgência ou emergência, o CREDENCIADO está autorizada a atender o paciente 
sem Guia de Apresentação do usuário, devendo ser comunicada a CREDENCIANTE, no prazo 
de 24 horas. A emissão das respectivas Guia de Apresentação do usuário fica condicionada a 
comprovação de urgência ou emergência pelo médico; ~ 

6.5. Obriga-se o CREDENCIADO a comunicar ao Hospital Naval de Ladário qualquer 
internação de emergência e/ou urgência, inclusive em Unidade de Tratamento Intensivo, assim 
como intercorrências durante ato cirúrgico, no prazo máximo de 72 horas úteis, por meio do e
mail j.cavalheiro@marinha.mil.br ou por meio de oficio, a critério da Credenciada. 

6.6. Os pacientes, principalmente de alta complexidade, serão objeto de acompanhamento por 
auditor concorrente, e ao final do período autorizado pela Guia de Apresentação do usuário 
inicial, a CONTRATADA deverá encaminhar solicitação de prorrogação de internação, por meio 
de relatório médico, consubstanciado, justificando a necessidade da renovação. 

6.7. Os pedidos de prorrogações, para pacientes internados, serão enviados à CREDENCIANTE 
para autorização, acompanhado do relatório detalhado e legível (digitalizado). 

6.8. A CREDENCIANTE enviará 01 (um) relatório médico detalhado o CREDENCIADO para 
cada parcial de 15 (quinze) dias de internação do paciente, inclusive para a PRIMEIRA 
PARCIAL (Exemplo: o CREDENCIADO recebeu uma Guia de Apresentação do usuário 



autorizando 03 (três) diárias para a primeira internação de um determinado pacie t . 
assistente .verificar a necessidade de permanência do paciente, enviará relat 
acompanhado do pedido de prorrogação, estipulando o número de dias a ser prorrog 

6.9. Cada fatura parcial a ser apresentada pelo CREDENCIADO à CREDENCIANTE virá com a 
sua respectiva Guia de Apresentação do usuário. Não serão aceitas faturas apresentadas sem as 
respectivas Guia de Apresentação do usuário. 

6.10. Caso a Credenciante não envie a Guia de Apresentação do usuário em até 15 (quinze) dias 
úteis, em caso de atendimento de urgência ou emergência, a credenciada deverá solicitar 
autorização para a Divisão de Regulação do Hospital Naval de Ladário, para envio da fatura, 
anexando o comprovante do pedido de emissão da Guia de Apresentação do usuário, a fim de 
permitir a contagem de prazos para auditoria da mesma. Tão logo seja emitida a guia por parte 
do Hospital Naval de Ladário, a mesma deve ser encaminhada para ao credenciado, a fim de 
encaminhamento para anexação à fatura e prosseguimento do curso para auditoria. 

6.10.1. A solicitação de autorização deverá ser encaminhada para o e':mail: 
-,./ j.cavalheiro@marinha.mil.br, com cópia para o e-mail: hnla.auditoria@marinha.mil.br. 

6.10.2. Para a emissão da Guia de Apresentação do usuário, o credenciado obriga-se a enviar: 

a) Justificativa médica; 
b) Laudo de exames complementares; 
c) Orçamento do procedimento: 
I) Honorários médicos; 
lI) Taxas e diárias; 
lII) Materiais e medicamentos; 
IV) OPME (órtese prótese e materiais especiais); e 
d) Relatório médico. 

6.11. É responsabilidade do CREDENCIADO providenciar todas as autorizações e ou Guias de 
Apresentação do Usuário junto a CREDENCIANTE. ,. 

6.12. Nos procedimentos eletivos, as solicitações de autorização devem ser encaminhadas com 
antecedência à Pré-Auditoria, sendo obrigatório o médico requisitante informar: 

6.12.1. Tipo da patologia com o respectivo CID; 

6.12.2. Laudo dos exames de diagnóstico da patologia; 

6.12.3. Protocolo de tratamento; 

6.12.4. Local do procedimento, duração e a periodicidade do tratamento; 

6.12.5. Descrição dos medicamentos/materiais de alto custo (acima de R$ 300,00) que serão 
utilizados no procedimento, se for o caso; 

6.12.6. Honorários médicos e os respectivos códigos; 



6.14. Não podem ser cobrados dos beneficiários do FUSMA, extra conta hospitalar, quaisquer 
valores de procedimentos, taxas, medicamentos e/ou materiais, ressalvado o direito de o 
beneficiário do FUSMA optar por melhoria de padrão de acomodação hospitalar para si ou para 
seus dependentes; 

6.15. No caso de solicitação de autorização de intercorrências e/ou prorrogações, a 
CREDENCIADA deve providenciar as Guias de Apresentação do usuário junto ao Hospital 
Naval de Ladário; 

6.16. O prestador, como portador das Guias de Apresentação do usuano, assume inteira 
responsabilidade pelas mesmas e, ao recebê-las, deve: conferir os dados de identificação do 
paciente, validade da Guias de Apresentação do usuário (30 dias da data de emissão), .--, 
identificação do prestador de serviço, assinatura do paciente, número de diárias, padrão de 
acomodação, OPME e respectivas taxas, e a correspondência entre os procedimentos autorizados 
e a solicitação médica. O prestador não deve receber qualquer Guia de Apresentação do usuário 
em que os itens citados estejam incorretos ou divergentes; 

6.17. A CREDENCIANTE se reserva ao direito de suspender os encaminhamentos quando a 
CREDENCIADA apresentar irregularidades nas certidões quanto à regularidade fiscal, 
regularidade trabalhista, qualificação técnica e habilitação jurídica. 

6.18. O CREDENCIADO poderá realizar os procedimentos nas dependências do Hospital Naval 
de Ladário. Neste caso serão pagos apenas os honorários relativos à respectiva especialidade, 
uma vez que as demais despesas ocorrerão por conta do Hospital Naval de Ladário. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - Da Apresentação e Auditoria das Faturas. 

7.1. O prazo para o faturamento e apresentação da fatura na Divisão de Auditoria de Contas 
Médicas será até o dia IOdo mês subsequente ao atendimento. As Guias de Apresentação de r-

Usuário não apresentadas até 90 dias corridos da data do atendimento são automaticamente 
excluídas do sistema A apresentação da fatura em data posterior a este prazo implica em glosa 
administrati va; 

7.2. A documentação comprobatória da realização ou prestação do atendimento ao paciente é 
obrigatória e de inteira responsabilidade do CREDENCIADO, sendo considerada parte 
integrante da fatura. A sua ausência implica em glosa administrativa, não cabendo recurso; 

7.2.1. Serão considerados para efeito de comprovação de prestação de serviços: 

7.2.1.1. Prontuário médico (para auditoria in loco); 

7.2.1.2. Relatório ou declaração de atendimento assinado pelo médico, onde conste a 
identificação do paciente, data do atendimento e descrição dos serviços prestados; 
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7.3.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CREDENCIADO será acatado pela 
Divisão de Auditoria de Contas Médicas. Logo será pago o valor a menor cobrado pelo 
CREDENCIADO, referente à prestação dos serviços objeto deste Edital, prescrevendo desta 
fonna o direito do CREDENCIADO solicitar o pagamento da diferença a posteriori, em 30 
(trinta) dias do envio da fatura. Portanto não serão aceitas faturas complementares após corridos 
30 (trinta) dias do envio da cobrança. 

7.4. O CREDENCIANTE receberá faturas, nos dias com expediente, de segUflda a sexta-feira de 
8h às llh; 

7.5. As faturas apresentadas na Secretaria do Hospital Naval de Ladário deverão conter os 
seguintes documentos: 

7.5.1. Resumo de fatura em duas vias (a primeira via para compor o processo e a segilllda retoma 
ao prestador com o recebido da Seção de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de 
Ladário); 

7.5.2. Respectiva documentação do paciente (GE original, solicitação médica, comprovante de 
realização do atendimento, assinado pelo profissional e detalhamento de despesa); 

7.5.3. Relatório de auditoria (para pacientes internados), no caso de análise das faturas in loco, 
por auditor da Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário; 

7.6. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário efetua a análise 
técnica da fatura, glosando as cobranças fora de confonnidade e enviando à Credenciada um 
Relatório de Glosa. Observar o que se segue: 

7.6.1. O prazo estabelecido no Credenciamento para interpor recurso de glosa começa a contar a 
partir da data do envio do Relatório de Glosa. 

7.6.2. Após transcorrido o prazo estabelecido no Credenciamento e, não havendo manifestação 
por parte da Credenciada, ficará subentendido que a Credenciada acatou a Glosa. Assim, o 
auditor militar deixará a ContalFatura seguir os trâmites nonnais da Divisão com a finalidade de 
processar o pagamento da mesma. 

7.6.3. De posse do Relatório de Glosa e, não havendo concordância com a glosa, o auditor ou 
faturista da Credenciada, dentro do prazo estabelecido no Credenciamento, deve manifestar-se 
por escrito jUfltO a Seção de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário, 
justificando item a item as discordâncias, com base no Credenciamento e nas Tabelas acordadas 
(não serão aceitos recursos genéricos. Exemplo: "solicitamos revisão da Fatura nO tal"). 

7.6.4. Sugerimos, após envio do pedido de recurso de glosa por escrito, entrar em contato 
telefônico com o auditor militar, entre 7:00 e 13:00 horas, pelo telefone: (67) 3234-1225, para 
questionar com este os pontos divergentes. Não havendo acordo entre as partes via telefone, o 
auditor ou faturista da Credenciada poderá agendar uma data com o auditor militar para vistas a 
fatura discordante. 
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8. CLÁUSULA OITAVA- Do reajuste. 

8.1. Os valores decorrentes deste termo de credenciamento serão fixos e irreajustáveis, dado sua 
vigência limitada a um ano, nos termos da Lei nO 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, salvo 
condições extremamente excepcionais e emergenciais analisadas e aprovadas pela Diretoria de 
Saúde da Marinha. 

8.1.2. Os valores irreajustáveis referem-se somente ao Termo de Credenciamento que estiver 
vigente, podendo ser reajustado, em caso de aditivo, após o término do mesmo, a fim de manter 
o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. 

8.1.3. A CREDENCIANTE poderá elaborar novo edital de credenciamento a cada ano, formando 
os valores a partir de pesquisa atualizada de preços praticados em cada região. 

9. CLÁUSULA NONA - Da vigência. 

9.1. O Termo de Credenciamento terá vigência máxima de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do mesmo, respeitada a vigência do edital de credenciamento. 

9.1.2. Os Termos de Credenciamento serão prorrogáveis por igual período até o limite de 60 
meses, respeitada a vigência do edital de credenciamento. 

9.2. O CREDENCIADO dará início aos serviços na data de assinatura do contrato. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - Da dotação orçamentária. 

10.1 Recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente credenciamento: 
H2541 00240, ND 339039 . . 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da responsabilidade civil. 

11.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não exclui 
nem reduz a responsabilidade do CREDENCIADO. 

11.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de dano 
eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação dos serviços que 
compõem o objeto deste Credenciamento. 

11.3. O CREDENCIADO será responsável, civil e penalmente, solidariamente com terceiros 
vinculados, pelos danos causados aos pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, 
negligência, imperícia ou imprudência. 

11.4. A qualquer tempo o CREDENCIANTE, poderá realizar inspeção nas instalações dos 
CREDENCIADOS para verificação das condições de atendimento, higiene, equipamentos e 
capacidade técnico-operativa, devendo assim ser emitindo parecer técnico pe10(s) profissiona1(s) 
designado para tal fim. 



13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da rescisão. 

13.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do item 13 - "DA RESCISÃO" -
do edital de credenciamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA- Das obrigações do CREDENCIANTE. 

14.1. As obrigações constam do item 10 - "OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE" - do edital 
de credenciamento. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - Das obrigações do CREDENCIADO. 

15.1. As obrigações constam do item 11 - "OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS" - do edital 
de credenciamento. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- Das acomodações para internação. 

16.1 Nos casos de internamento hospitalar, os beneficiários do SSM serão admitidos e 
acomodados pela entidade hospitalar de acordo com a infraestrutura existente em suas unidades. 
Em atendimento às especificações abaixo, com os acompanhantes (para paciente menor de 12 
anos ou maior de 60 anos de idade) sendo acomodados nos termos da legislação, obedecendo-se 
aos seguintes padrões: 

16.1.1. Enfermaria: acomodação coletiva para dois e até 3 pacientes, equipada com banheiro 
completo, telefone e ar-condicionado - para Praças (Suboficia1, Sargento, Cabo e Marinheiro) e 
seus dependentes; 

16.1.2. Enfermaria em hospital dia: para beneficiários de pequena ou média cirurgia que não 
requeira pernoite, em acomodação com até 3 (três) leitos, equipada com banheiro completo, 
telefone e ar-condicionado - para Praças (Suboficial, Sargento, Cabo e Marinheiro) e seus 
dependentes; 

16.1.3. Apartamento individual: para 1 (um) beneficiário, equipada com banheiro privativo 
completo, telefone e ar-condicionado - para Oficiais (Almirante, Capitão de Mar e Guerra, 
Capitão de Fragata, Capitão de Corveta, Capitão-Tenente, Primeiro-Tenente, Segundo-Tenente, 
Guarda-Marinha) e seus dependentes; e 

16.1.4. Apartamento individual em hospital dia: para 1 (um) beneficiário de pequena ou média 
cirurgia que não requeira pernoite, equipada com banheiro privativo completo, telefone e ar
condicionado - para Oficiais (Almirante, Capitão de Mar e Guerra, Capitão de Fragata, Capitão 
de Corveta, Capitão-Tenente, Primeiro-Tenente, Segundo-Tenente, Guarda-Marinha) e seus 
dependentes. 

16.2. No caso de indisponibilidade de acomodação compatível com os padrões a que tem direito 
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16.3. E reservado aos beneficiários do FUSMA o direito de optar por melhoria de paarao de 
acomodação hospitalar para si ou para seus dependentes. Neste caso, as diferenças de honorários 
médicos e de despesas hospitalares referentes a esta opção serão pagas integral e diretamente 
pelo beneficiário ao CREDENCIADO: 

16.4. No caso de haver a opção pela melhoria do padrão de acomodação hospitalar, deverá ser 
assinado, entre o beneficiário e o CREDENCIADO, um Termo de Ajuste Prévio, conforme 
Anexo X deste credenciamento; 

16.5. A opção feita pelo beneficiário pela melhoria do padrão de acomodação, por meio do 
Termo de Ajuste Prévio, deverá constar na fatura apresentada pelo CREDENCIADO; 

16.6. O cálculo da diferença de valor do padrão de acomodação hospitalar, livremente escolhida 
pelo beneficiário ou seu responsável terá como base os valores constantes do item 8 do edital de 
credenciamento 0112018 - HNLa, previamente ajustados neste credenciamento, considerada a 
dedução do valor da diária coberta pelo CREDENCIANTE; e 

16.6.1 A complementação de honorários profissionais do médico assistente será cobrada 
diretamente do beneficiário, pelo CREDENCIADO, conforme os valores para os portes dos 
procedimentos médicos, prescritos na cláusula quinta. 

16.7. Será também reconhecido como modalidade 'de acomodação para as internações dos 
pacientes o serviço de "Hospital-Dia", sendo coberto para todos os beneficiários deste Termo de 
Credenciamento. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- Da negação de remuneração a militares e servidores 
civis. 

17.1. Os militares e servidores civis do Hospital Naval de Ladário, estando na ativa, não poderão 
receber remuneração ou pagamento por serviços profissionais prestados ao beneficiário na --
qualidade de credenciado. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- Da subcontratação. 

18.1. É permitida a entidade contratada subcontratar parte dos serviços objeto deste Contrato, 
em relação às empresas ora relacionadas: 

18.1.1. Objeto - Unidades de terapia intensiva - pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
tratamento de terapia intensiva; 

18.1.2. Objeto - Serviços laboratoriais - pessoa jurídica sub contratada: Feitura de anarnneses 
laboratoriais; 

18.1.3. Objeto - Serviços de apoio ao diagnóstico: pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
tratamento ao apoio ao diagnóstico; 

18.1.4. Objeto - Serviço de atendimento de enfermagem - pessoa jurídica sub contratada: Feitura 



18.1. 5. O bj eto - Locação de material 
locação de material hospitalar; 

18.1.6. Objeto - Serviços de remoção terrestre - pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
remoção pré-hospitalar e inte-hospitalar móvel; e 

18.1. 7. Objeto - Outros que se fIzerem necessários. 

18.2. O subcontratado deverá preencher os requisitos de habilitação, pertinentes a sua empresa, 
postos neste Termo de Credenciamento, no Edital de Credenciamento n° 1/2018-HNLa e seus 
Anexos; 

18.3. A subcontratação não liberará o CREDENCIADO de suas responsabilidades contratuais e 
legais, quanto ao objeto subcontratado. 

,-/ 19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Do valor do credenciamento. 

19.1. O valor global estimado para fazer face às despesas relativas ao objeto deste 
credenciamento, abrangendo sua vigência mais as prorrogações máximas, se for o caso, terá 
como base o levantamento estimativo dos encaminhamentos que foram realizados nos últimos 12 
(doze) meses pelo HNLa, para Organizações Civis de Saúde: 

19.1.1. O valor estimado deste credenciamento deverá ser tratado apenas como dado estatístico, 
fruto da evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base de cálculo 
para aplicação de penalidades previstas neste credenciamento; 

19.1.2. O valor estimado deste credenciamento não poderá servir de base rígida para a 
apresentação da Nota FiscallFatura Mensal, já que o total de gastos do mês dependerá dos 
atendimentos e serviços prestados no respectivo período, em consonância com o regime de 
empreitada por preço unitário; 

.__ 19.1.3. O CREDENCIADO aquiesce, desde já, a redução do valor do credenciamento a monta 
realmente executada, ainda que acarrete redução, para além do limite permitido no § 1 ° do art. 65 
da Lei n° 8666/1993, observado que inexistirá expectativa de direto quanto o valor estimado. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - Do foro. 

20.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente credenciamento será o do município de 
Corumbá-MS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

20.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Credenciamento, em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus 
efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em 
todas suas cláusulas e condições. 

Ordenador de Despesas do HNLa Rubrica 
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Identidade N° 
CPF: 

TESTEMUNHA DO HNLA 
Identidade N° 

CPF: 

Representante do Credenciado 
Identidade N° 

CPF: 
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Rubrica 

Rubrica 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

UNIÃO CREDENCIAMENTO FEDERAL / 
MINISTÉRIO DA DEFESA / MARINHA DO BRASIL / 
HOSPITAL NAVAL DE LADÁRlO 

CREDENCIADO: Clínicas Médicas Especializadas. 

OBJETO: Prestação de serviços de assistência médico
hospitalar. 

NATUREZA: Ostensiva. 

VIGÊNCIA: ------

VALOR ESTIMADO" _________ __ 

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta, empreitada por 
preço unitário. 

PROCESSO N°: -------

TERMO DE CREDENCIAMENTO N° _______ -' 
originado do Processo de Inexigibilidade N° 01/2018 -
HNLa, do Edital de Credenciamento nO 1/2018 - HNLa. 

A União, entidade de direito público interno, por intermédio do HOSPITAL NAVAL DE 
LADÁRlO, órgão do Ministério da Defesa - Marinha do Brasil, com sede na Rua 14 de março, 
SIN, CEP: 79370-000, Centro, Ladário-MS, inscrita no CNPJ sob o nO 00.394.502/0063-47, 
representada neste ato pelo seu Ordenador de Despesas, - Capitão 
de Mar e Guerra, portador da cédula de identidade nO , expedida pelo Serviço 
de Identificação da Marinha do Brasil, inscrito no CPF sob o nO ______ __ --' 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
Organização Civil de Saúde , inscrita no CNPJ sob o n° 

, estabelecida à Rua , Bairro 
---------------~ 
________ -', neste ato representada pelo Sr. , ocupante do cargo 
de , portador da cédula de identidade n° expedida 
pela , inscrito no CPF sob o n° , residente e 
domiciliado na cidade de , doravante denominado CONTRATADO, têm entre si 
justo e contratado, nos termos da legislação infraconstitucional constante do Edital de 
Credenciamento, que integram o presente Termo de Contrato, que será regido pelas seguintes 
cláusulas e condições estipuladas: 
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1: CLAUSULA PRIMEIRA - Do objeto. 

1.1. A finalidade deste Credenciamento é garantir aos beneficiários do Sistema de Assistência 
Médico-Hospitalar da Marinha, Pensionistas Militares e seus Dependentes, e servidores civis 
contribuintes do Fundo de Saúde da Marinha e seus dependentes, nas condições especificadas 
neste instrumento, no Edital com seus respectivos Anexos, atendimento por intermédio de 
Clínicas de Especialidades Médicas: 

1.2. Compõem o objeto as seguintes especialidades: 

1.2.1. ____________________________ _ 

1.2.2. As profissões e especialidades acima descritas não se constituem em um Inlrnmo 
necessário, logo, o credenciamento decorrente do Edital também poderá deixar de cobrir parte .r'

das mesmas. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - Da vinculação ao Edital. 

2.1. Este instrumento está vinculado ao Projeto Básico e o Edital de Credenciamento n° 1/2018 
do Hospital Naval de Ladário, do qual é parte integrante, bem como seus anexos. Cabe ao 
CREDENCIADO tomar conhecimento de toda documentação por meio do site: 
www.com6dn.mar.mil.br. antes da formalização deste contrato. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - Do fundamento legal. 

3.1. A presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da Lei nO 8.666/1993 -
inexigibilidade de licitação. 

4. CLÁUSULA QUARTA - Do regime de execução. 

4.1. As condições gerais de execução dos serviços constam no edital de credenciamento, projeto 
básico e seus anexos, observadas as regras especiais abaixo registradas: 

4.2. Para atendimentos ambulatoriais e/ou procedimentos eletivos, a apresentação do paciente 
nas instalações do CREDENCIADO correrá por conta do beneficiário. 

4.3. Quando necessária, a remoção do paciente ocorrerá por meio de ambulância do Hospital 
Naval de Ladário ou por serviço terceirizado. 

4.4. Nos casos de atendimento nas áreas de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e 
psicologia, o encaminhamento deverá ser efetuado, prioritariamente, por médico militar, depois 
de verificado o parecer do médico especialista e quando esgotados todos os recursos existentes 
naOMS. 

4.5. O CREDENCIADO,. presentado no seu Corpo Clínico, prestará assistência médico
hospitalar conforme a seguinte discriminação: cuidados rotineiros de enfermagem, material a ser 
consumido em serviços cirúrgicos e em curativos, recursos complementares de diagnóstico e 
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terapia, salas de cirurgia e instalações equipadas com material e ins 
execução de atos médicos, medicação, alojamento, serviço de lavanderia, 
alimentação, inclusive dietas especiais e outros produtos nutricionais quando pr 
do médico assistente. 

4.6. Os serviços contratados serão prestados diretamente por profissional da própria Organização 
Civil de Saúde, entendendo-se como: 

4.6.1. O membro do Corpo Clínico do CREDENCIADO; 

4.6.2. O que tenha vínculo de emprego com o CREDENCIADO; e 

4.6.3. O autônomo que presta serviço ao CREDENCIADO. 

4.7. Equipara-se ao profissional a que se refere o su bi tem 4.6.3, o profissional de saúde 
integrante de empresa, grupo, sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam 
atividades na área de saúde, em caráter regular, nas instalações da CREDENCIADA. 

4.8. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo CREDENCIANTE, 
mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados, através do comparecimento 
periódico e regular de pelo menos um dos membros da equipe de Auditores do 
CREDENCIANTE às dependências do CREDENCIADO, a fim de examinar a documentação 
nosológica dos pacientes; assim como a qualidade das instalações e do serviço prestado. 

4.9. O CREDENCIADO se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CREDENCIANTE, 
documentos médico-legais, justificativas para exames, lista de pacientes internados e quaisquer 
outros documentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes. 

4.10. A solicitação de exame ou procedimento coberto pelo FUSMA, decorrente de atendimento 
realizado em OCS ou por PSA, será, obrigatoriamente, precedida de análise por médico militar 
do Hospital Naval de Ladário, que decidirá pela sua autorização ou negação. Em caso de 
urgência não é necessária a autorização prévia por parte da Credenciante, pois a autorização será 
realizada posteriormente. 

4.11. É vedada a prescrição de exames em bloco ou daqueles que partam da iniciativa do próprio 
usuário. 

4.12. Órteses e próteses poderão ser utilizadas após a indispensável indicação de médico 
especialista, devidamente justificada por meio de relatório e exames especializados, e aprovada 
por médico militar. Em caso de urgência não é necessária a autorização prévia por parte da 
Credenciante, pois a autorização será realizada posteriormente. 

4.13. A cobertura acima indicada inclui órteses e próteses nacionais, registradas na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), inerentes e ligadas diretamente ao ato cirúrgico 
eletivo, submetido ao parecer da Comissão de Ética; e 

4.14. Os tratamentos não cobertos pelo sistema FUSMA, não se incluem na presente contratação: 

4.15. Caso solicitado, o CREDENCIADO obriga-se a advertir o paciente ou seu responsável de 
que suportará os pagamentos decorrentes de exame, procedimento, material e afins. 
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4.16. No caso de óbito ocorrido com paciente internado, o CREDENC~O ' • < . ã/ de'/ 
imediato, a família do paciente e a Divisão de Medicina do Hospital Naval de ~};~{~uém 
caberá tomar as providências subsequentes. --.--.-~- ' 

4.16.1. A notificação será feita independentemente do horário, por meio do e-mail 
j.cavalheiro@marinha.mil.br ou por meio de oficio, a critério da Credenciada. Caso o óbito 
ocorra entre o horário das 19:00 e 7:00 horas ou nos [mais de semana, deve ainda ser realizado 
contato por meio do telefone (67) 3234-1211, repassando a informação para o Oficial de Serviço 
do dia. 

4.16.2. Nos casos de internação, o CREDENCIADO deverá solicitar autorização prévia da 
Divisão de Medicina. Em caso de urgência não é necessária a autorização prévia por parte da 
Credenciante, pois a autorização será realizada posteriormente. 

4.17. O abandono do tratamento realizado, pelo beneficiário, implicará no término da __ 
autorização para o procedimento e na indenização do serviço já prestado. 

4.18. As faturas referentes às internações de longa permanência (com mais de quinze dias) 
deverão ser subtotalizadas e entregues dentro do mês de internação do paciente com a 
apresentação das despesas, pelo CREDENCIADO: 

4.18.1. Será utilizada a Tabela de Liberação Inicial de Diárias de Internação, anexo "S", para a 
autorização inicial da internação. Os pacientes devem ser avaliados pelo auditor concorrente, ao 
[mal do interregno do período autorizado pela Guia de Apresentação do Usuário inicial. 

4.18.2. Internações hospitalares de longa permanência ou psiquiátricas devem ter suas 
prorrogações solicitadas a cada 15 dias, mediante apresentação de relatório médico com 
justificativa. 

4.18.3. O CREDENCIADO deverá encaminhar solicitação de prorrogação de internação, por 
meio de relatório médico, consubstanciado justificando a necessidade da renovação. 

4.19. O Hospital Naval de Ladário possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a 
documentação nosológica do beneficiário, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente 
a este credenciamento e outras documentações que se fizerem necessárias. 

4.20. A execução deste Termo de Credenciamento será acompanhada e fiscalizada, 
obrigatoriamente, pelo Fiscal de Contrato. 

4.21. Deverá ser dada prioridade aos medicamentos genéricos. Na indisponibilidade de similar 
e/ou genérico, deverá ser autorizado o uso do medicamento de referência pela Divisão de 
Regulação do Hospital Naval de Ladário e comprovada a utilização mediante a apresentação dos 
lacres anexos a prescrição do dia. 

4.22. Em caso de reagendamento de algum procedimento/exame, sem culpa do usuário, o prazo 
máximo para a remarcação será de 7 (sete) dias corridos, salvo em caso de urgência ou 
emergência, caso em que o procedimento/exame deverá ser realizado de imediato. 



4.24. É vedada a cobrança simultânea da UCO (Unidade de Custo Operacional) e de taxa de 
utilização de equipamentos, associados aos procedimentos médicos. 

5. CLÁUSULA QUINTA - Dos preços e das condições de pagamento. 

5.1 Os serviços e o fornecimento agregado serão remunerados, conforme o item 8 "DO PREÇO 
E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" constante do edital de credenciamento. 

5.2 Deverão ser utilizadas as tabelas constantes dos anexos do Edital de Credenciamento 0112018 
HNLa. Não deverão ser utilizadas tabelas vindas de outras procedências, ainda que de sindicato, 
pois as tabelas poderão ter sofrido alguma adaptação necessária a este credenciamento. 

5.3. O CREDENCIANTE somente indenizará as contas apresentadas, quando o usuário tenha 
sido encaminhado por parte do Setor de Guias do Hospital Naval de Ladário, acompanhado da 
Guia de Apresentação do Usuário, com a assinatura do beneficiário ou de seu responsável que 
comprove a prestação do serviço. 

5.4. No caso de comprovada urgência e(ou) emergência o beneficiário poderá ser atendido 
independentemente de encaminhamento. 

5.5. Procedimentos não especificados na(s) Guia(s) de Apresentação de Usuário e os não 
cobertos, não serão ressarcidos por parte do CREDENCIANTE. 

5.5.1. Esta cláusula trata apenas de casos eletivos, em que não há nenhum prejuízo para o 
paciente em aguardar a alteração da guia. Caso haja necessidade de alteração durante algum 
procedimento ou em caso de urgência, o Credenciado terá até 72 horas úteis para encaminhar a 
guia para a devida correção, por meio do e-mail j.cavalheiro@marinha.mil.br ou por meio de 
ofício, a critério da Credenciada. 

5.6. O pagamento deverá ser precedido de consulta quanto à regularidade fiscal do 
CREDENCIADO. 

5.7. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária, em favor do CREDENCIADO, 
na conta corrente, agência e banco informados, após a apresentação de Nota Fiscal dos serviços e 
auditoria das faturas devidamente discriminadas. Deverá constar no corpo das respectivas faturas 
o período de competência do faturamento. 

5.7.1. O pagamento dar-se-á em 30 (trinta) dias após a auditoria ou reconsideração do recurso de 
glosa. 

5.8. A Nota Fiscal correspondente ao serviço prestado deverá ser emitida em nome do Hospital 
Naval de Ladário, portador do CNPJ nO 00.394.502/0063-47, constando o número da Nota de 
Empenho correspondente e os dados bancários do CREDENCIADO, para crédito em conta 
corrente do valor devido, assim como a discriminação detalhada dos serviços cobrados. 



~. 
/ ó ~;.j~~: ~\ ?1:( 
J ~~ ...;~- . 6-'" 

:' d <.y . t ~ 

~=U:~:~~LEdital de Credenciamento nO 1/2018, de 63063.000634/~t~f~ . .. ··' . ~ ' .. : .. .. ::.) ', 
---------------------------------------------------------------------------------------- .---- .-- r --
5.9. Os valores vigentes na data de atendimento serão os consideradâs~ ' . a i: lq . !ação' a-~ 
faturas. ' ", ' ~~ '~ ----'-'. :~. ' / / 

........ ....... , r~·--r! ' , 
5.10. A Diária Hospitalar será contada do dia imediato da internação, excluí~í'ô-õ·Qiàda alta 
hospitalar, se a mesma ocorrer até às 12 (doze) horas. 

5.11. O CREDENCIADO se obriga a apresentar à CREDENCIANTE, até o dia 10 do mês 
subsequente ao atendimento, a fatura, em nome do Hospital Naval de Ladário, anexando todos 
os comprovantes de despesas, as Guias de Apresentação de Usuário com as assinaturas dos 
beneficiários ou de seus responsáveis, relativos aos atendimentos prestados no mês considerado, 
discriminando número de ordem, data, número da Guia de Apresentação do Usuário, nome do 
usuário, capa de lote devidamente preenchida (Anexo W), número do documento de identidade, 
número de matrícula do Servidor Civil ou de seu dependente, se for o caso, código das Tabelas 
acordadas nos credenciamentos, valor em R$ (reais) e relatório de conferência (espelho): 

5.11 .1. O CREDENCIANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que sejam 
decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos estipulados e com 
vícios formais que ensejem devolução; 

5.11.2. O CREDENCIADO deverá apresentar, separadamente, as faturas de despesas dos 
pacientes que evoluíram ao óbito; 

5.11.3. O CREDENCIADO deverá apresentar as faturas em lotes separados, organizados por 
despesas com consultas, exames, setor de ambulatório, internações e emergência/urgência; 

5.11.4. O CREDENCIANTE restituirá a documentação acima citada, se a mesma apresentar 
rasuras, incorreções ou outros vícios de forma em até 15 (quinze) dias do respectivo protocolo; e 

5.11.5. Aceita a documentação, dentro do prazo acima fixado, a mesma será recebida por meio 
de termo circunstanciado assinado pelas partes. 

5.11.6. O CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas, por meio da Divisão de Auditoria 
de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário no prazo máximo de 30 dias, e o pagamento r---.., 
das despesas constantes das notas fiscais será realizado em até 30 dias, a contar logo após o 
término da auditoria, sendo vedada a acumulação das mesmas para providências posteriores sem 
motivos justificados. 

5.11.7 Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas, será 
imediatamente informada ao CREDENCIADO. 

5.11.8. O CREDENCIANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a remuneração 
pelos serviços prestados especificados nas faturas que não estiverem de acordo com este 
Contrato ou Edital de Credenciamento nO 1/2018 e seus Anexos, inclusive Projeto Básico. 

5.11.9. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário possuírá o prazo 
de 30 (trinta) dias para apresentar Relatório de Auditoria de Contas, anexo T do edital, por meio 
do e-mail hnla.auditoria@marinha.mil.br. contado a partir da entrada da fatura no Hospital Naval 
de Ladário; 



;'~\ i J1.L I~'" 'Sf1 
/~~ ,."I~\ 

MARINHA DO BRASIL I i ' _~':; ' ''' '' .- .. ';' \ 

(Continuação do Edital de Credenciamento nO 1/2018, de 63063.000634/201~- f!f:~" .:'" ... J1i. ... : .. :~ .. \ 

;-.-1-1~;~;-~--~~-~~~i-~~-:-~~-~-I~~~~--~~~~~-~~;i~~~~~-~~-~i~~-i~f~~~~~i~l--~~--G -;, -;;;;- .,-b-----st~~ .. · } 
edital' ,Y\. . >. ~. '''-' 1.'- .... . 

, ~. t..: . 

Olt! ~~O >· 
5.11.10. A CREDENCIADA poderá interpor representação, nos termos do art. 109~·:anei n° 
8.666/1993, contra a decisão da glosa por meio do modelo de Relatório de Recurso de Glosa, 
anexo U do edital, dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis; 

5.11.11. Caso a Divisão de Auditoria de Contas Médicas reconsidere sua decisão, o 
procedimento prosseguirá seu curso para pagamento em até 30 (trinta) dias; e 

5.11.12. O silêncio por parte do CREDENCIANTE durante o prazo para análise do recurso de 
glosa consiste em aceite tácito do pleito; e 

5.11.13. Caso a Divisão de Auditoria não reconsidere sua decisão, o valor glosado será 
descontado do valor da fatura. 

5.12. Em caso de utilização de medicamento de referência em desconformidade com o item 4.21 
deste contrato, Projeto Básico, Edital e seus anexos, serão realizadas glosas das diferenças entre 
o valor do medicamento de referência e o valor do medicamento genérico e/ou similar. 

6. CLÁUSULA SEXTA - Do Encaminhamento. 

6.1. A Guia de Apresentação do Usuário (GAU) é o documento que autoriza o atendimento aos 
beneficiários do Sistema FUSMA. As Guias de Apresentação do usuário são emitidas pelo Setor 
de Guias após solicitação médica, previamente ao atendimento. A CREDENCIADA limita-se ao 
atendimento dos usuários portadores da Guia de Apresentação do usuário, exceto no caso de 
urgência ou emergência; 

6.2. As Guias de Apresentação do usuário tem validade de 30 dias corridos da data de emissão 
para o atendimento ao paciente; 

6.3. O CREDENCIADO fica autorizado a realizar somente os procedimentos e despesas 
descritos nas Guias de Apresentação do usuário, exceto nos casos de urgência ou emergência 
devidamente comprovado; 

6.4. Em casos urgência ou emergência, o CREDENCIADO está autorizada a atender o paciente 
sem Guia de Apresentação do usuário, devendo ser comunicada a CREDENCIANTE, no prazo 
de 24 horas. A emissão das respectivas Guias de Apresentação do usuário fica condicionada a 
comprovação de urgência ou emergência pelo médico; 

6.5. Obriga-se o CREDENCIADO a comunicar ao Hospital Naval de Ladário qualquer 
internação de emergência e/ou urgência, inclusive em Unidade de Tratamento Intensivo, assim 
como intercorrências durante ato cirúrgico, no prazo máximo de 72 horas úteis, por meio do e
mail j.cavalheiro@marinha.mil.br ou por meio de oficio, a critério da Credenciada. 

6.6. Os pacientes, principalmente de alta complexidade, serão objeto de acompanhamento por 
auditor concorrente, e ao [mal do período autorizado pela Guia de Apresentação do usuário 
inicial, a CONTRATADA deverá encaminhar solicitação de prorrogação de internação, por meio 
de relatório médico, consubstanciado, justificando a necessidade da renovação. 
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6.8. A CREDENClANTE enviará 01 (um) relatório médico detalhado o CREDENCIADO para 
cada parcial de 15 (quinze) dias de internação do paciente, inclusive para a PRlMElRA 
PARCIAL (Exemplo: o CREDENCIADO recebeu uma Guia de Apresentação do usuário 
autorizando 03 (três) diárias para a primeira internação de um determinado paciente. Se o médico 
assistente verificar a necessidade de permanência do paciente, enviará relatório detalhado, 
acompanhado do pedido de prorrogação, estipulando o número de dias a ser prorrogado). 

6.9. Cada fatura parcial a ser apresentada pelo CREDENCIADO à CREDENClANTE virá com a 
sua respectiva Guia de Apresentação do usuário. Não serão aceitas faturas apresentadas sem as 
respectivas Guias de Apresentação do usuário. 

6.10. Caso a Credenciante não envie a Guia de Apresentação do usuário em até 15 (quinze) dias 
úteis, em caso de atendimento de urgência ou emergência, a credenciada deverá solicitar __ 
autorização para a Divisão de Regulação do Hospital Naval de Ladário, para envio da fatura, 
anexando o comprovante do pedido de emissão da Guia de Apresentação do usuário, a fim de 
permitir a contagem de prazos para auditoria da mesma. Tão logo seja emitida a guia por parte 
do Hospital Naval de Ladário, a mesma deve ser encaminhada para ao credenciado, a fim de 
encaminhamento para anexação à fatura e prosseguimento do curso para auditoria. 

6.10.1. A solicitação de autorização deverá ser encaminhada para o e-mail: 
Lcavalheiro@marinha.mil.br, com cópia para o e-mail: hnla.auditoria@marinha.mil.br. 

6.10.2. Para a emissão da Guia de Apresentação do usuário, o credenciado obriga-se a enviar: 

a) Justificativa médica; 
b) Laudo de exames complementares; 
c) Orçamento do procedimento: 
I) Honorários médicos; 
II) Taxas e diárias; 
IH) Materiais e medicamentos; 
IV) OPME (órtese prótese e materiais especiais); e 
d) Relatório médico. 

6.11. É responsabilidade do CREDENCIADO providenciar todas as autorizações e ou Guias de 
Apresentação de Usuário (GAU) junto a CREDENCIANTE. 

6.12. Nos procedimentos eletivos, as solicitações de autorização devem ser encaminhadas com 
antecedência à Pré-Auditoria, sendo obrigatório o médico requisitante informar: 

6.12.1. Tipo da patologia com o respectivo CID; 

6.12.2. Laudo dos exames de diagnóstico da patologia; 

6.12.3. Protocolo de tratamento; 

6.12.4. Local do procedimento, duração e a periodicidade do tratamento; 
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6.12.6. Honorários médicos e os respectivos códigos; 

6.13. Os procedimentos que não constam do rol da ANS, assim como os materiais, 
medicamentos e correlatos de uso experimental, sem registro no Ministério da Saúde, sem 
licença da ANVISA, não tem cobertura pelo FUSMA; 

6.14. Não podem ser cobrados dos beneficiários do FUSMA, extra conta hospitalar, quaisquer 
valores de procedimentos, taxas, medicamentos e/ou materiais, ressalvado o direito de o 
beneficiário do FUSMA optar por melhoria de padrão de acomodação hospitalar para si ou para 
seus dependentes; 

6.15. No caso de solicitação de autorização de intercorrências e/ou prorrogações, a 
CREDENCIADA deve providenciar as Guias de Apresentação do usuário junto ao Hospital 
Naval de Ladário; 

6.16. O prestador, como portador das Guias de Apresentação do usuarlO, assume inteira 
responsabilidade pelas mesmas e, ao recebê-las, deve: conferir os dados de identificação do 
paciente, validade da Guia de Apresentação do usuário (30 dias da data de emissão), 
identificação do prestador de serviço, assinatura do paciente, número de diárias, padrão de 
acomodação, OPME e respectivas taxas, e a correspondência entre os procedimentos autorizados 
e a solicitação médica. O prestador não deve receber qualquer Guia de Apresentação do usuário 
em que os itens citados estejam incorretos ou divergentes; 

6.17. A CREDENCIANTE se reserva ao direito de suspender os encaminhamentos quando a 
CREDENCIADA apresentar irregularidades nas certidões quanto à regularidade fiscal, 
regularidade trabalhista, qualificação técnica e habilitação jurídica. 

6.18. O CREDENCIADO poderá realizar os procedimentos nas dependências do Hospital Naval 
de Ladário. Neste caso serão pagos apenas os honorários relativos à respectiva especialidade, 
uma vez que as demais despesas ocorrerão por conta do Hospital Naval de Ladário. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - Da Apresentação e Auditoria das Faturas. 

7.1. O prazo para o faturamento e apresentação da fatura na Secretaria do Hospital Naval de 
Ladário será até o dia lOdo mês subsequente ao atendimento. As Guias de Apresentação de 
Usuário não apresentadas até 90 dias corridos da data do atendimento são automaticamente 
excluídas do sistema. A apresentação da fatura em data posterior a este prazo implica em glosa 
administrativa; 

7.2. A documentação comprobatória da realização ou prestação do atendimento ao paciente é 
obrigatória e de inteira responsabilidade do CREDENCIADO, sendo considerada parte 
integrante da fatura. A sua ausência implica em glosa administrativa, não cabendo recurso; 

7.2.1. Serão considerados para efeito de comprovação de prestação de serviços: 

7.2.1.1. Prontuário médico (para auditoria in loco); 
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7.3. Os internamentos hospitalares com duração superior a 15 dias, deverão ter suas faturas 
fechadas de fonna parcial a cada 15 (quinze) dias e deverão ser enviadas à Divisão de Auditoria 
de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário. 

7.3.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CREDENCIADO será acatado pela 
Divisão de Auditoria de Contas Médicas. Logo será pago o valor a menor cobrado pelo 
CREDENCIADO, referente à prestação dos serviços objeto deste Edital, prescrevendo desta 
fonna o direito do CREDENCIADO solicitar o pagamento da diferença a posteriori, em 30 
(trinta) dias do envio da fatura. Portanto não serão aceitas faturas complementares após corridos 
30 (trinta) dias do envio da cobrança. 

7.4. O CREDENCIANTE receberá faturas, nos dias com expediente, de segunda a sexta-feira de 
8h às llh; 

7.5. As faturas apresentadas na Secretaria do Hospital Naval de Ladário deverão conter os 
seguintes documentos: 

7.5.1. Resumo de fatura em duas vias (a primeira via para compor o processo e a segunda retoma 
ao prestador com o recebido da Seção de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de 
Ladário); 

7.52. Respectiva documentação do paciente (GE original, solicitação médica, comprovante de 
realização do atendimento, assinado pelo profissional e detalhamento de despesa); 

7.5.3. Relatório de auditoria (para pacientes internados), no caso de análise das faturas in loco, 
por auditor da Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário; 

7.6. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário efetua a análise 
técnica da fatura, glosando as cobranças fora de confonnidade e enviando à Credenciada um 
Relatório de Glosa. Observar o que se segue: ~ 

7.6.1. O prazo estabelecido no Credenciamento para interpor recurso de glosa começa a contar a 
partir da data do envio do Relatório de Glosa. 

7.6.2. Após transcorrido o prazo estabelecido no Credenciamento e, não havendo manifestação 
por parte da Credenciada, ficará subentendido que a Credenciada acatou a Glosa. Assim, o 
auditor militar deixará a ContalFatura seguir os trâmites nonnais da Divisão com a finalidade de 
processar o pagamento da mesma. 

7.6.3. De posse do Relatório de Glosa e, não havendo concordância com a glosa, o auditor ou 
faturista da Credenciada, dentro do prazo estabelecido no Credenciamento, deve manifestar-se 
por escrito junto a Seção de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário, 
justificando item a item as discordâncias, com base no Credenciamento e nas Tabelas acordadas 
(não serão aceitos recursos genéricos. Exemplo: "solicitamos revisão da Fatura nO tal"). 

7.6.4. Sugerimos, após envio do pedido de recurso de glosa por escrito, entrar em contato 
'. , teleronico com o auditor militar, entre 7:00 e 13:00 horas, pelo telefone: (67) 3234-1225, para 



7.6.5. Permanecendo a discordância, o Pedido de Recurso de Glosa escrito será apreciado pelo 
Diretor do Hospital Naval de Ladário. 

8. CLÁUSULA OITAVA - Do reajuste. 

8.1. Os valores decorrentes deste termo de credenciamento serão fIxos e irreajustáveis, dado sua 
vigência limitada a um ano, nos termos da Lei nO 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, salvo 
condições extremamente excepcionais e emergenciais analisadas e aprovadas pela Diretoria de 
Saúde da Marinha. 

8.1.2. Os valores irreajustáveis referem-se somente ao Termo de Credenciamento que estiver 
vigente, podendo ser reajustado, em caso de aditivo, após o término do mesmo~ a fun de manter 
o reequilíbrio econômico e frnanceiro do contrato. .. 

8.1.3. A CREDENCIANTE poderá elaborar novo edital de credenciamento a cada ano, formando 
os valores a partir de pesquisa atualizada de preços praticados em cada região. 

9. CLÁUSULA NONA - Da vigência. 

9.1. O Termo de Credenciamento terá vigência máxima de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do mesmo, respeitada a vigência do edital de credenciamento. 

9.1.2. Os Termos de Credenciamento serão prorrogáveis por igual período até o limite de 60 
meses, respeitada a vigência do edital de credenciamento. 

9.2. O CREDENCIADO dará início aos serviços na data de assinatura do contrato. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- Da dotação orçamentária. 

10.1 Recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente credenciamento: 
H254100240, ND 339039. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIlVIEIRA - Da responsabilidade civil. 

11.1. A fIscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não exclui 
nem reduz a responsabilidade do CREDENCIADO. 

11.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de dano 
eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação dos serviços que 
compõem o objeto deste Credenciamento. 

11.3. O CREDENCIADO será responsável, civil e penalmente, solidariamente com terceiros 
vinculados, pelos danos causados aos pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, 
negligência, imperícia ou imprudência. 

11.4. A qualquer tempo o CREDENCIANTE, poderá realizar inspeção nas instalações dos 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das sanções. 

12.1. As sanções aplicáveis resiàm previstas no item 12 - "DAS SANÇÕES" - do edital de 
credenciamento. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da rescisão. 

13.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do item 13 - "DA RESCISÃO" -
do edital de credenciamento. 

14. CLÁUSULADÉCIMA-QUARTA-Das obrigações do CREDENCIANTE. 

14.1. As obrigações constam do item 10 - "OBRlGAÇÕES DO CREDENCIANTE" - do edital 
de credenciamento. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das obrigações do CREDENCIADO. 

15.1. As obrigações constam do item 11 - "OBRlGAÇÕES DOS CREDENCIADOS" - do edital 
de credenciamento. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Das acomodações para internação. 

16.1 Nos casos de internamento hospitalar, os beneficiários do SSM serão admitidos e 
acomodados pela entidade hospitalar de acordo com a infraestrutura existente em suas unidades. 
Em atendimento às especificações abaixo, com os acompanhantes (para paciente menor de 12 
anos ou maior de 60 anos deidade) sendo acomodados nos termos da legislação, obedecendo-se 
aos seguintes padrões: 

--

16.1.1. Enfermaria: acomodação coletiva para dois e até 3 pacientes, equipada com banheiro ~
completo, telefone e ar-condicionado - para Praças (Suboficial, Sargento, Cabo e Marinheiro) e 
seus dependentes; 

16.1.2. Enfermaria em hospital dia: para beneficiários de pequena ou média cirurgia que não 
requeira pernoite, em acomodação com até 3 (três) leitos, equipada com banheiro completo, 
telefone e ar-condicionado - para Praças (Suboficial, Sargento, Cabo e Marinheiro) e seus 
dependentes; 

16.1.3. Apartamento individual: para 1 (um) beneficiário, equipada com banheiro privativo 
completo, telefone e ar-condicionado - para Oficiais (Almirante, Capitão de Mar e Guerra, 
Capitão de Fragata, Capitão de Corveta, Capitão-Tenente, Primeiro-Tenente, Segundo-Tenente, 
Guarda-Marinha) e seus dependentes; e 

16.1.4. Apartamento individual em hospital dia: para 1 (um) beneficiário de pequena ou média 
cirurgia que não requeira pernoite, equipada com banheiro privativo completo, telefone e ar
condicionado - para Oficiais (Almirante, Capitão de Mar e Guerra, Capitão de Fragata, Capitão 
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de Corveta, Capitão-Tenente, 
dependentes. 

16.2. No caso de indisponibilidade de acomodação compatível com os padrões a que tem direito 
o beneficiário do FUSMA, a OCS obrigar-se-á a instalá-lo em uma acomodação de padrão 
superior, sem ônus para o beneficiário ou para o FUSMA. 

16.3. É reservado aos beneficiários do FUSMA o direito de optar por melhoria de padrão de 
acomodação hospitalar para si ou para seus dependentes. Neste caso, as diferenças de honorários 
médicos e de despesas hospitalares referentes a esta opção serão pagas integral e diretamente 
pelo beneficiário ao CREDENCIADO: 

16.4. No caso de haver a opção pela melhoria do padrão de acomodação hospitalar, deverá ser 
assinado, entre o beneficiário e o CREDENCIADO, um Termo de Ajuste Prévio, conforme 
Anexo X deste credenciamento; 

16.5. A opção feita pelo beneficiário pela melhoria do padrão de acomodação, por meio do 
Termo de Ajuste Prévio, deverá constar na fatura apresentada pelo CREDENCIADO; 

16.6. O cálculo da diferença de valor do padrão de acomodação hospitalar, livremente escolhida 
pelo beneficiário ou seu responsável terá como base os valores constantes do item 8 do edital de 
credenciamento 01/2018 - HNLa, previamente ajustados neste credenciamento, considerada a 
dedução do valor da diária coberta pelo CREDENCIANTE; e 

16.6.1 A complementação de honorários profissionais do médico assistente será cobrada 
diretamente do beneficiário, pelo CREDENCIADO, conforme os valores para os portes dos 
procedimentos médicos, prescritos na cláusula quinta. 

16.7. Será também reconhecido como modalidade ·de acomodação para as internações dos 
pacientes o serviço de "Hospital-Dia", sendo coberto para todos os beneficiários deste Termo de 
Credenciamento. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Da negação de remuneração a militares e servidores 
civis. 

17.1. Os militares e servidores civis do Hospital Naval de Ladário, estando na ativa, não poderão 
receber remuneração ou pagamento por serviços profissionais prestados ao beneficiário na 
qualidade de credenciado. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- Da subcontratação. 

18.1. É permitida a entidade contratada sub contratar parte dos serviços objeto deste Contrato, em 
relação às empresas ora relacionadas: 

18.1.1. Objeto - Unidades de terapia intensiva - pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
tratamento de terapia intensiva; 

18.1.2. Objeto - Serviços laboratoriais - pessoa jurídica subcontratada: Feitura de anarnneses 
laboratoriais; 



18.1.4. Objeto - Serviço de atendimento de enfennagem - pessoa jurídica subcontratada: Feitura 
de cuidados de enfennagem; 

18.1.5. Objeto - Locação de material hospitalar - pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
locação de material hospitalar; 

18.1.6. Objeto - Serviços de remoção terrestre - pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
remoção pré-hospitalar e inte-hospitalar móvel; e 

18.1. 7. Objeto - Outros que se fizerem necessários. 

18.2. O subcontratado deverá preencher os requisitos de habilitação, pertinentes a sua empresa, 
postos neste Tenno de Credenciamento, no Edital de Credenciamento nO 1/2018-HNLa e seus ~.~ 

Anexos; 

18.3. A subcontratação não liberará o CREDENCIADO de suas responsabilidades contratuais e 
legais, quanto ao objeto subcontratado. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Do valor do credenciamento. 

19.1. O valor global estimado para fazer face às despesas relativas ao objeto deste 
credenciamento, abrangendo sua vigência mais as prorrogações máximas, se for o caso, terá 
como base o levantamento estimativo dos encaminhamentos que foram realizados nos últimos 12 
( doze) meses pelo HNLa, para Organizações Civis de Saúde: 

19.1.1. O valor estimado deste credenciamento deverá ser tratado apenas como dado estatístico, 
fruto da evolução da despesa no período citado, bem como fonna de determinar a base de cálculo 
para aplicação de penalidades previstas neste credenciamento; 

19.1.2. O valor estimado deste credenciamento não poderá servir de base rígida para a 
apresentação da Nota FiscallFatura Mensal, já que o total de gastos do mês dependerá dos 
atendimentos e serviços prestados no respectivo período, em consonância com o regime de 
empreitada por preço unitário; 

19.1.3. O CREDENCIADO aquiesce, desde já, a redução do valor do credenciamento a monta 
realmente executada, ainda que acarrete redução, para além do limite pennitido no § lOdo art. 65 
da Lei n° 8666/1993, observado que inexistirá expectativa de direto quanto o valor estimado. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - Do foro. 

20.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente credenciamento será o do município de 
Corumbá-MS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

20.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Credenciamento, em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado confonne, vai 
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus 
efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em 

~ ... 
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todas suas cláusulas e condições. 

Ordenado r de Despesas do HNLa 
CREDENCIANTE 

Identidade N° 
CPF: 

TESTEMUNHA DO HNLA 
Identidade N° 

CPF: 

Representante do Credenciado 
Identidade N° 

CPF: 

Rubrica 

Rubrica 



• .• . :1.··.· . ~' ... ., 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

MARINHA DO BRASIL 
HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

CREDENCIANTE: UNIÃO FEDERAL 1 MINISTÉRIO 
DA DEFESA 1 MARINHA DO BRASIL 1 HOSPITAL 
NAVAL DE LADÁRlO 

CREDENCIADO: Clínicas Odontológicas Especializadas. 

OBJETO: Prestação de serviços de assistência médico
hospitalar. 

NATUREZA: Ostensiva. 

VIGÊNCIA: -----------------

VALOR ESTIMADO: -------------

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta, empreitada por 
preço unitário. 

PROCESSO N°: ______ _ 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 
originado do Processo de 

Inexigibilidade N° 01/2018 - HNLa, do Edital de --
Credenciamento n° 1/2018 - HNLa. 

A União, entidade de direito público interno, por intermédio do HOSPITAL NAVAL DE 
LADÁRlO, órgão do Ministério da Defesa - Marinha do Brasil, com sede na Rua 14 de março, 
SIN, CEP: 79370-000, Centro, Ladário-MS, inscrita no CNPJ sob o n° 00.394.502/0063-47, 
representada neste ato pelo seu Ordenador de Despesas, - Capitão 
de Mar e Guerra, portador da cédula de identidade n° , expedida pelo Serviço 
de Identificação da Marinha do Brasil, inscrito no CPF sob o n° , 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
Organização Civil de Saúde inscrita no CNPJ sob o nO 

, estabelecida à Rua , Bairro 
------------------~ 

_____ -', neste ato representada pelo Sr. , ocupante do cargo 
de ________ -', portador da cédula de identidade nO expedida 
pela _________________ , inscrito no CPF sob o n° , residente e 
domiciliado na cidade de , doravante denominado CONTRATADO, têm entre si 
justo e contratado, nos termos da legislação infraconstitucional constante do Edital de 
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Credenciamento, que integram o presente Termo de Contrato, que será re 
cláusulas e condições estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto. 

1.1. A finalidade deste Credenciamento é garantir aos beneficiários do Sistema de Assistência 
Médico-Hospitalar da Marinha, Pensionistas Militares e seus Dependentes, e servidores civis 
contribuintes do Fundo de Saúde da Marinha e seus dependentes, nas condições especificadas 
neste instrumento, no Edital com seus respectivos Anexos, por intermédio de assistência 
Odontológica e atendimento de EmergêncialUrgência em regime de 24 horas diárias, podendo 
durante o período de vigência ser incluído qualquer procedimento mediante simples apostila: 
1.2. O objeto contratual abrange os seguintes procedimentos/atendimentos: 

1.2.1. ____________ _______________ --'-_ 

1.2.2. As profissões e especialidades acima descritas não se constituem em um mínimo 
necessário, logo, o credenciamento decorrente do Edital também poderá deixar de cobrir parte 
das mesmas. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - Da vinculação ao Edital. 

2.1. Este instrumento está vinculado ao Projeto Básico e o Edital de Credenciamento nO 1/2018 
do Hospital Naval de Ladário, do qual é parte integrante, bem como seus anexos. Cabe ao 
CREDENCIADO tomar conhecimento de toda documentação por melO do site: 
www.com6dn.mar.mi1.br. antes da formalização deste contrato. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - Do fundamento legal. 

3.1 A presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da Lei nO 8.666/1993 -
inexigibilidade de licitação. 

4. CLÁUSULA QUARTA - Do regime de execução. 

4.1. As condições gerais de execução dos serviços constam no edital de credenciamento, projeto 
básico e seus anexos, observadas as regras especiais abaixo registradas: 

4.2 Para atendimentos odontológicos, a apresentação . do paciente nas instalações do 
CREDENCIADO será responsabilidade do beneficiário. 

4.3. Todo material e medicamento utilizado por parte do CREDENCIADO no atendimento do 
paciente já está incluso no valor do procedimento. 

4.4. Os pacientes, beneficiários do FUSMA e seus dependentes, deverão ser encaminhados pela 
Divisão de Odontologia, portando a Guia de Apresentação do Usuário (GAU), ou outro setor 
responsável, caso não exista esta Divisão na localidade do atendimento. 

4.5. Nos casos de emergência ou de comprovada urgência, exames de raio x, eletrocardiograma e 
outros exames realizados durante consultas eletivas ou utilização de materiais e medicamentos 
nas consultas de retorno, o atendimento será imediato, sem necessidade de apresentação de Guia 
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4.5.1. Esse fato devera ser comurucado por parte do CREDENCIADO e do us . li 
responsável legal, em no máximo 03 (três) dias úteis, através do e-mail hnla.odonto@marinha.mil.br. 

a contar da data da ocorrência, mediante o fornecimento dos elementos necessários para 
comprovação da emergência ou da urgência, a fim de controle e providências administrativas; 

4.5.2. O Hospital Naval de Ladário não se responsabilizará ou ressarcirá as despesas, caso não 
seja comprovada a 
urgência e (ou) a emergência ou não tenham sido cumpridas as providências acima previstas; e 

4.5.3. O atendimento no caso de emergência ou comprovada urgência será coberto por Guia de 
Apresentação do Usuário única, emitida impessoalmente, que abarque o atendimento que fora 
dispensado ao beneficiário, ainda que tal atendimento envolva equipe multidisciplinar. 

4.6. O encaminhamento odontológico de beneficiário observará o seguinte procedimento: 

4.6.1 O CREDENCIADO deverá solicitar ao beneficiário deste credenciamento o parecer do 
cirurgião-dentista militar ou CREDENCIADO, bem como o documento de encaminhamento 
emitido por parte do CREDENCIANTE; e 

4.6.2. O CREDENCIADO deverá elaborar e entregar ao beneficiário o Plano de Tratamento em 
formulário próprio, com assinalação, no odontograma, dos contornos das lesões encontradas, 
assim como a especificação do tratamento, o material a ser empregado e o respectivo orçamento: 

4.6.2.1. No caso de ortodontia ou ortopedia funcional dos maxilares, fará constar, ainda, no Plano 
de Tratamento, as seguintes informações: características da má oclusão; aparatologia indicada; 
prognósticos; radiografias e tempo provável de tratamento. 

4.7. O tratamento somente poderá ser iniciado por parte do CREDENCIADO, após o 
recebimento do documento de autorização do CREDENCIANTE: 

4.7.1. À exceção dos casos de urgência e emergência, nenhum tratamento complementar ao 
plano autorizado, independentemente de seu valor, poderá ser iniciado sem uma nova 
autorização do CREDENCIANTE; e 

4.7.2. As despesas decorrentes de tratamento complementar iniciado sem nova Guia de 
Apresentação do Usuário não serão cobertas e serão de responsabilidade do beneficiário. 

4.8. Ao término do tratamento o CREDENCIADO deverá, imediatamente, emitir o documento 
de despesa relativo à prestação do serviço, total ou parcial, coerente com o plano de tratamento e 
orçamento propostos, onde deverá constar a assinatura do paciente, para que este se submeta a 
perícia concludente do tratamento na Divisão de Odontologia do Hospital Naval de Ladário. 

4.9. Os serviços credenciados serão prestados diretamente por profissional da própria OCS, 
entendendo-se como: 

4.9.1. O membro do Corpo Clínico do CREDENCIADO; 

4.9.2. O que tenha vínculo de emprego com o CREDENCIADO; e 

./""""-0 
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4.9.3.1. Equipara-se ao profissional a que se refere o subitem 4.9.3, o profissional de 
saúde integrante de empresa, grupo, sociedade ou conglomerado de profissionais que 
exerçam atividades na área de saúde, em caráter regular, nas instalações da CREDENCIADA. 

4.9.3.2. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo 
CREDENCIANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados, através 
do comparecimento periódico e regular de pelo menos um dos membros da equipe de Auditores 
do CREDENCIANTE às dependências do CREDENCIADO, a fim de examinar a documentação 
odontológica dos pacientes; assim como a qualidade das instalações e do serviço prestado. 

4.10. Os tratamentos não cobertos pelo sistema FUSMA, não se incluem na presente contratação: 

4.10.1 Caso solicitado, o CREDENCIADO obriga-se a advertir o paciente ou seu responsável de 
que suportará os pagamentos decorrentes de exame, procedimento, material e afins. 

4.11. Os cirurgiões-dentistas só poderão executar trabalhos referentes àquelas especialidades 
para as quais foram especificamente credenciados. 

4.12. No caso de interrupção do tratamento, por justo motivo, deverá o beneficiário titular 
informar o fato ao Hospital Naval de Ladário, para que os serviços prestados sejam pagos. 

4.13. O abandono do tratamento, sem justificativa, quer do beneficiário, quer do 
CREDENCIADO, implicará nas seguintes providências: 

4.13.1. Se o abandono ocorrer por iniciativa do CREDENCIADO, implicará no término da 
autorização para o procedimento e somente serão pagos os serviços concluídos: 

4.13.1.1 Tal comportamento será comunicado ao Conselho Regional de Odontologia, no que se 
referir à ética profissional, e provocará a instauração de processo administrativo para 
averiguação da irregularidade . 

4.13.2. Se o abandono ocorrer por iniciativa do beneficiário, implicará no término da autorização 
para o procedimento e na indenização do serviço já prestado; e 

4.13.3. Será considerado abandono de tratamento a hipótese em que o beneficiário deixar de 
comparecer ao consultório, sem justificativa, no prazo de 30 (trinta) dias ininterruptos. 

4.14. Nos casos de internação, o CREDENCIADO deverá solicitar autorização prévia da Divisão 
de Odontologia. Em caso de urgência não é necessária a autorização prévia por parte da 
Credenciante, pois a autorização será realizada posteriormente. 

4.15. O Hospital Naval de Ladário ou a Organização Militar Responsável pela localidade, 
possuirão o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do 
beneficiário, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este credenciamento e 
outras documentações que se fizerem necessárias. 

4.15.1 Qualquer tempo o CREDENCIANTE, poderá realizar inspeção nas instalações dos 
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4.16. A execução deste Termo de Credenciamento será acompanhada e fiscalizada, 
obrigatoriamente, pelo Fiscal de Contrato. 

4.17. Nos casos onde fatores como risco individual à cárie, doença periodontal e outras doenças 
bucais determinarem redução na periodicidade da consulta, caracterizando uma exceção à regra, 
a CREDENCIADA deve emitir justificativa por meio de relatório odontológico circunstanciado 
anexado à Guia de Apresentação do Usuário, para auditoria prévia ao pagamento. 

4.18. Para as consultas de urgência odontológica, somente serão remunerados os procedimentos, 
tais como: 

4.18.1. Processos dolorosos agudos, sendo estes: incisão e drenagem intra e extraoral de .-. 
abscesso, hematoma ou flegmão da região buco-maxilo-facial, pulpotomia, pulpectomia e 
curativo temporário; 

4.18.2. Hemorragias: quando necessitar de controle de hemorragia com ou sem aplicação de 
agente hemostático em região buco-maxilo-facial; 

4.18.3. Traumatismos dentários: podendo ser reimplante dentário com contenção e imobilização 
dentária de decíduos ou permanentes. Ressalta-se que a imobilização indicada em casos de 
doença periodontal não caracteriza urgência e sim tratamento eletivo. O reimplante dentário 
deverá incluir necessariamente a contenção / imobilização sendo indicado para dentes que 
sofreram avulsão total por trauma, onde serão remunerados por segmento; 

4.18.4. Fraturas de restaurações, coroas e blocos: para o restabelecimento de estética com 
restauração de resina composta fotopolimerizável em dentes anteriores (de canino a canino). Para 
os demais elementos dentários, ou seja, dentes posteriores (de .pré-molares à molares) deverão 
ser considerados a confecção de restauração provisória ou colocação de curativo apenas nas~· . 
situações de odontalgia (dor). Para os casos de cárie crônica, com perdas de curativos e troca de 
curativos endodônticos, estes não serão caracterizados como urgência, sendo enquadrados como 
procedimentos eletivos; 

4.18.5. Exodontia: serão considerados como urgência, as decorrentes de trauma (fratura radicular 
vertical) ou cárie muito extensa, ambos os casos aplicar-se-á em dias úteis de 22:00 às 06:00 
horas, sábado, dOllÚngo ou feriados. 

4.19. Nas tabelas de referência para as etapas intermediárias estão incluídos o custo dos 
procedimentos, não podendo o cirurgião-dentista credenciado desmembrá-las e cobrá-las 
separadamente. 

4.20. No confronto . da avaliação dos planejamentos e tratamentos executados pela 
CREDENCIADA, uma vez constatadas imprecisões e falhas com necessidades de ajustes, 
poderá o auditor (cirurgião-dentista da CREDENCIANTE) emitir glosa e solicitar o retomo do 
paciente ao cirurgião-dentista da credenciada, por meio de comunicação escrita e sigilosa para as 
providências necessárias. Somente após correção, após reanálise da CREDENCIANTE e 
finalização do processo de auditagem ocorrerá o pagamento. Caso contrário, a Guia de 
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4.21. Os pacientes que obtiverem 03 (três) faltas a consultas programadas, alternadas ou não, 
sem justificativa, terão seu tratamento suspenso e a CREDENCIADA deve encaminhar a Guia de 
Apresentação do usuário para análise e providências cabíveis ao caso, que será tratado como 
abandono / interrupção do tratamento. 

4.22. Os casos de tratamento ortodôntico deverão seguir o disposto na alínea c, do subitem 
21.4.2, do capítulo 21, da DGPM 401 - 3° revisão. 

4.23. Em caso de reagendamento de algum procedimento/exame, sem culpa do usuário, o prazo 
máximo para a remarcação será de 7 (sete) dias corridos, salvo em caso de urgência ou 
emergência, caso em que o procedimento/exame deverá ser realizado de imediato. 

5. CLÁUSULA QUINTA - Dos preços e das condições de pagamento. 

5.1. Os serviços serão remunerados conforme o item 8 "DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO" constante do edital de credenciamento. 

5.2. Deverão ser utilizadas as tabelas constantes dos anexos do Edital de Credenciamento 
01/2018 HNLa. Não deverão ser utilizadas tabelas vindas de outras procedências, ainda que de 
sindicato, pois as tabelas poderão ter sofrido alguma adaptação necessária a este credenciamento. 

5.3. O CREDENCIAJ\TTE somente indenizará as contas apresentadas quando o usuário tiver sido 
encaminhando por parte do Hospital Naval de Ladário ou de Organização Militar responsável 
pela área, acompanhado da Guia de Apresentação do Usuário, com a assinatura do beneficiário 
ou de seu responsável que comprove a prestação do serviço: 

5.4. No caso de comprovada urgência e/ou emergência o beneficiário poderá ser atendido 
independentemente de encaminhamento. 

5.5. Procedimentos não especificados na(s) Guia(s) de Apresentação de Usuário e os nã,o 
cobertos não serão ressarcidos por parte do CREDENCIANTE. 

5.5.1. Esta cláusula trata apenas de casos eletivos, em que não há nenhum prejuízo para o 
paciente em aguardar a alteração da guia. Caso haja necessidade de alteração durante algum 
procedimento ou em caso de urgência, o Credenciado terá até 72 horas úteis para encaminhar a 
guia para a devida correção, por meio do e-mai! hnla.odonto(ã).marinha.mil.br ou por meio de 
oficio, a critério da Credenciada. 

5.6. É vedado ao CREDENCIADO cobrar diretamente do beneficiário do FUSMA qualquer 
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios, além . 
dos constantes das tabelas acima pactuadas. 

5.7. O pagamento deverá ser precedido de consulta quanto à regularidade fiscal do 
CREDENCIADO. 

5.7.1. O pagamento dar-se-á em 30 (trinta) dias após a auditoria ou reconsideração do recurso de 
glosa. 
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5.8. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária, em favor do CREDE.ti~,f ~. ~;;. " 
na conta corrente, agência e banco informados, após a apresentação de Nota Fiscal dos sé1'\riços--e 
auditoria das faturas devidamente discriminadas. Deverá constar no corpo das respectivas faturas 
o período de competência do faturamento. 

5.9. A Nota Fiscal correspondente ao serviço prestado deverá ser emitida em nome do Hospital 
Naval de Ladário, portador do CNPJ n° 00.394.502/0063-47, constando o número da Nota de 
Empenho correspondente e os dados bancários do CREDENCIADO, para crédito em conta 
corrente do valor devido, assim como a discriminação detalhada dos serviços cobrados. 

5.10. Os valores vigentes na data de atendimento serão os considerados para a quitação das 
faturas. 

5.11. O CREDENCIADO se obriga a apresentar à CREDENCIANTE, até o dia 10 do mês 
subsequente ao atendimento, a fatura, em nome do Hospital Naval de Ladário, anexando todos 
os comprovantes de despesas, as Guias de Apresentação de Usuário com as assinaturas dos 
beneficiários ou de seus. responsáveis, relativos aos atendimentos prestados no mês considerado, 
discriminando número de ordem, data, número da Guia de Apresentação do Usuário, nome do 
usuário, capa de lote devidamente preenchida (anexo W), número do documento de identidade, 
número de matrícula do Servidor Civil ou de seu dependente, se for o caso, código das Tabelas 
acordadas nos credenciamentos, valor em R$ (reais) e relatório de conferência (espelho): 

5.11.1 O CREDENCIANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que sejam 
decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos estipulados e com 
vícios formais que ensejem devolução; 

5.11.2. O CREDENCIADO deverá apresentar a documentação referente ao atendimento 
prestado, discriminando os serviços realizados e os respectivos valores, bem como as faturas dos 
tratamentos de emergências/urgências em lotes separados das demais; 

5.11.3 O CREDENCIANTE restituirá a documentação acima citada, se a mesma apresentar ~ 
rasuras, incorreções ou outros vícios de forma em até 15 (quinze) dias do respectivo protocolo; e 

5.11.4. Aceita a documentação, dentro do prazo acima fixado, a mesma será recebida por meio 
de termo circunstanciado assinado pelas partes. 

5.11.5. O CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas, por meio da Divisão de 
Odontologia do Hospital Naval de Ladário, e o pagamento das despesas constantes das notas 
fiscais no prazo máximo de 3 O dias e o pagamento das despesas constantes das notas fiscais será 
realizado em até 30 dias, a contar logo após o término da auditoria, sendo vedada a acumulação 
das mesmas para providências posteriores sem motivos justificados. 

5.11.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas, será 
imediatamente informada ao CREDENCIADO. 

5.11.7. O CREDENCIANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a remuneração 
pelos serviços prestados especificados nas faturas que não estiverem de acordo com este 
Contrato ou Edital de Credenciamento nO 1/2018 e seus Anexos, inclusive Projeto Básico: 



5.11.8.1. Os códigos de glosas serão retirados da Lista Referencial de Glosa, anexo O deste 
edital; 

5.11.9. A CREDENCIADA poderá interpor representação, nos tennos do art. 109,11, da Lei nO 
8.666/1993, contra a decisão da glosa por meio do modelo de Relatório de Recurso de Glosa, 
anexo U do edital, dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis; 

5.11.10. Caso a Divisão de Odontologia reconsidere sua decisão, reconsidere sua decisão, o 
procedimento prosseguirá seu curso para pagamento em até 30 (trinta) dias. 

5.11.11. O silêncio por parte do CREDENCIANTE durante o prazo para análise do recurso de 
glosa consiste em aceite tácito do pleito. 

5.11.12. Caso a Divisão de Odontologia não reconsidere sua decisão, o valor glosado será 
descontado do valor da fatura. 

6. CLÁUSULA SEXTA - Do Encaminhamento. 

6.1. A Guia de Apresentação do Usuário (GAU) é o documento que autoriza o atendimento aos 
beneficiários do Sistema FUSMA. As Guias de Apresentação do usuário são emitidas pelo Setor 
de Guias após solicitação médica, previamente ao atendimento. A CREDENCIADA limita-se ao 
atendimento dos usuários portadores da Guia de Apresentação do usuário, exceto no caso de 
urgência ou emergência; 

6.2. As Guias de Apresentação do usuário tem validade de 30 dias corridos da data de emissão 
para o atendimento ao paciente; 

6.3. O CREDENCIADO fica autorizado a realizar somente os procedimentos e despesas 
descritos nas Guias de Apresentação do usuário, exceto nos casos de urgência ou emergência 
devidamente comprovado; 

6.4. Em casos urgência ou emergência, o CREDENCIADO está autorizada a atender o paciente 
sem Guia de Apresentação do usuário, devendo ser comunicada a CREDENCIANTE, no prazo 
de 24 horas. A emissão das respectivas Guias de Apresentação do usuário fica condicionada a 
comprovação de urgência ou emergência pelo cirurgião-dentista; 

6.5. É responsabilidade do CREDENCIADO providenciar todas as autorizações e ou Guia de 
Apresentação do usuário junto a CREDENCIANTE. 

6.6. A CREDENCIANTE se reserva ao direito de suspender os encaminhamentos quando a 
CREDENCIADA apresentar irregularidades nas certidões quanto à regularidade fiscal, 
regularidade trabalhista, qualificação técnica e habilitação jurídica. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA- Da Apresentação e Auditoria das Faturas. 

7.1. O prazo para o faturamento e apresentação da fatura na Secretaria do Hospital Naval de 
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Ladário será até o dia 10 do mês subsequente ao atendimento. As Guias d:e:~pres.ã~:..á.e- f ' 
Usuário não apresentadas até 90 dias corridos da data do atendimento são 'autQrlili~~e 
excluídas do sistema. A apresentação da fatura em data posterior a este prazo impÜ?ã"érrí"glosa 
administrativa; 

7.2. A documentação comprobatória da realização ou prestação do atendimento ao paciente é 
obrigatória e de inteira responsabilidade do CREDENCIADO, sendo considerada parte 
integrante da fatura. A sua ausência implica em glosa administrativa, não cabendo recurso; 

7.2.1. Serão considerados para efeito de comprovação de prestação de serviços: 

7.2.1.1 Prontuário odontológico, para auditoria in loco; 

7.2.1.2 Relatório ou declaração de atendimento assinado pelo cirurgião-dentista, onde conste a 
identificação do paciente, data do atendimento e descrição dos serviços prestados; 

7.2.1.3 Para os tratamentos Endodônticos, próteses fixas e implantes, será obrigatória a 
apresentação de Rx [mal para comprovação da conformidade do tratamento realizado; 

7.3.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CREDENCIADO será acatado pela 
Divisão de Auditoria de Contas Médicas. Logo será pago o valor a menor cobrado pelo 
CREDENCIADO, referente à prestação dos serviços objeto deste Edital, prescrevendo desta 
forma o direito do CREDENCIADO solicitar o pagamento da diferença a posteriori, em 30 
(trinta) dias do envio da fatura. Portanto não serão aceitas faturas complementares após corridos 
30 (trinta) dias do envio da cobrança. 

7.4. O CREDENCIANTE receberá faturas, nos dias com expediente, de segunda a sexta-feira de 
8h às 11h; 

7.5. As faturas apresentadas na Secretaria do Hospital Naval de Ladário deverão conter os 
seguintes documentos: 

7.5.1. Resumo de fatura em duas vias (a primeira via para compor o processo e a segunda retoma 
ao prestador com o recebido da Seção de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de 
Ladário); 

7.5.2. Respectiva documentação do paciente (GE original, solicitação médica, comprovante de 
realização do atendimento, assinado pelo profissional e detalhamento de despesa); 

7.6. A Divisão de Odontologia do Hospital Naval de Ladário efetua a análise técnica da fatura, 
glosando as cobranças fora de conformidade e enviando à Credenciada um Relatório de Glosa. 
Observar o que se segue: 

7.6.1. O prazo estabelecido no Credenciamento para interpor recurso de glosa começa a contar a 
partir da data do envio do Relatório de Glosa. 

7.6.2. Após transcorrido o prazo estabelecido no Credenciamento e, não havendo manifestação 
por parte da Credenciada, ficará subentendido que a Credenciada acatou a Glosa. Assim, o 
auditor militar deixará a ContalFatura seguir os trâmites normais da Divisão com a finalidade de 
processar o pagamento da mesma. 
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7.6.3. De posse do Relatório de Glosa e, não havendo concordância com a glO~ ~~~~:O\.l":" , i' 
faturista da Credenciada, dentro do prazo estabelecido no Credenciamento, deve We~~:sé/ 
por escrito junto a Divisão de Odontologia do Hospital Naval de Ladário, justificando item a 
item as discordâncias, com base no Credenciamento e nas Tabelas acordadas (não serão aceitos 
recursos genéricos. Exemplo: "solicitamos revisão da Fatura nO tal"). 

7.6.4. Sugerimos, após envio do pedido de recurso de glosa por escrito, entrar em contato 
telefônico com o auditor militar, entre 7:00 e 13:00 horas, pelo telefone: (67) 3234-1225, para 
questionar com este os pontos divergentes. Não havendo acordo entre as partes via telefone, o 
auditor ou faturista da Credenciada poderá agendar uma data com o auditor militar para vistas a 
fatura discordante. 

7.6.5. Permanecendo a discordância, o Pedido de Recurso de Glosa escrito será apreciado pelo 
Diretor do Hospital Naval de Ladário. 

8. CLÁUSULA OITAVA- Do reajuste. 

8.1. Os valores decorrentes deste termo de credenciamento serão fixos e irreajustáveis, dado sua 
vigência limitada a um ano, nos termos da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, salvo 
condições extremamente excepcionais e emergenciais analisadas e aprovadas pela Diretoria de 
Saúde da Marinha. 

8.1.2. Os valores irreajustáveis referem-se somente ao Termo de Credenciamento que estiver 
vigente, podendo ser reajustado, em caso de aditivo, após o término do mesmo, a fim de manter 
o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. 

8.1.3. A CREDENCIANTE poderá elaborar novo edital de credenciamento a cada ano, formando 
os valores a partir de pesquisa atualizada de preços praticados em cada região. 

9. CLÁUSULA NONA - Da vigência. 

9.1 O Termo de Credenciamento terá vigência máxima de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do mesmo. 

9.1.1 Os Termos de Credenciamento serão prorrogáveis por igual período até o limite de 60 
meses. 

9.2. O CREDENCIADO dará início aos serviços na data de assinatura do contrato. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - Da dotação orçamentária. 

10.1 Recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente credenciamento: 
H254100240, ND 339039. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Da responsabilidade civil. 

11.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não exclui 
nem reduz a responsabilidade do CREDENCIADO. 
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11.2: A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à '~~,p~à - ~ -' . e daíto /~ 
eventual de ins~alações, equipam~ntos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação '~~)S~e 
compõem o objeto deste CredencIamento. ", .. ",-.. ~ 

11.3. O CREDENCIADO será responsável, civil e penalmente, solidariamente com terceiros 
vinculados, pelos danos causados aos pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, 
negligência, imperícia ou imprudência. 

11.4. A qualquer tempo o CREDENCIANTE, poderá realizar inspeção nas instalações dos 
CREDENCIADOS para verificação das condições de atendimento, higiene, equipamentos e 
capacidade técnico-operativa, devendo assim ser emitindo parecer técnico pelo(s) profissional(s) 
designado para tal fim. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das sanções. 

12.1 As sanções aplicáveis restam previstas no item 12 - "DAS SANÇÕES" - do edital de 
credenciamento. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da rescisão. 

13.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do item 13 - "DA RESCISÃO" -
do edital de credenciamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Das obrigações do CREDENCIANTE. 

14.1.As obrigações constam do item 10 - "OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE" - do edital 
de credenciamento. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das obrigações do CREDENCIADO. 

, -

15.1. As obrigações constam do item 11 - "OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS" - do edital ~ 
de credenciamento. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da negação de remuneração a militares e servidores 
civis. 

16.1 Os militares e servidores civis do Hospital Naval de Ladário, estando na ativa, não poderão 
receber remuneração ou pagamento por serviços profissionais prestados ao beneficiário na 
qualidade de credenciado. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Da subcontratação. 

17.1 É permitida a entidade contratada sub contratar parte dos serviços objeto deste Contrato, em 
relação às empresas ora relacionadas: 

17.1.2 Objeto - Serviços de apoio ao diagnóstico: pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
tratamento ao apoio ao diagnóstico. 

17.1.2. Objeto - Outros que se fizerem necessários. 



17.3. A subcontratação não liberará o CREDENCIADO de suas responsabilidades contratuais e 
legais, quanto ao objeto subcontratado. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- Do valor do credenciamento. 

18.1. O valor global estimado para fazer face às despesas relativas ao objeto deste 
credenciamento, abrangendo sua vigência mais as prorrogações máximas, se for o caso, terá 
como base o levantamento estimativo dos encaminhamentos que foram realizados nos últimos 12 
(doze) meses pelo HNLa, para Organizações Civis de SaúdelPSA: 

18.1.1 O valor estimado deste credenciamento deverá ser tratado apenas como dado estatístico, 
fruto da evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base de cálculo 
para aplicação de penalidades previstas neste credenciamento; 

18.1.2. O valor estimado deste credenciamento não poderá servir de base rígida para a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura Mensal, já que o total de gastos do mês dependerá dos 
atendimentos e serviços prestados no respectivo período, em consonância com o regime de 
empreitada por preço unitário; 

18.1.3. O CREDENCIADO aquiesce, desde já, a redução do valor do credenciamento a monta 
realmente executada, ainda que acarrete redução, para além do limite permitido no § 1 ° do art. 65 
da Lei nO 8666/1993, observado que inexistirá expectativa de direto quanto o valor estimado. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA- Do foro. 

19.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente credenciamento será o do município de 
Corumbá-MS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Credenciamento, em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus 
efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em 
todas suas cláusulas e condições. 

Ordenador de Despesas do HNLa 
CREDENCIANTE 

Identidade N° 
CPF: 

TESTEMUNHA DO HNLA 
Identidade N° 

CPF: 

Rubrica 

Rubrica 



Representante do Credenciado 
Identidade N° 

CPF: 



MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

CREDENCIANTE: UNIÃO FEDERAL / MINISTÉRIO 
DA DEFESA / MARINHA DO BRASIL / HOSPITAL 
NAVAL DE LADÁRlO 

CREDENCIADO: CHIÚcas de Reabilitação. 

OBJETO: Prestação de serviços de reabilitação. 

NATUREZA: Ostensiva. 

VIGÊNCIA: ------

VALOR ESTIMADO: _ _ ___ _ 

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta, empreitada por 
preço unitário. 

PROCESSO N°: -------

TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 
originado do Processo de 

Inexigibilidade N° 01/2018 - HNLa, do Edital de 
Credenciamento nO 1/2018 - HNLa. 

A UIÚão, entidade de direito público interno, por intermédio do HOSPITAL NAVAL DE 
_/ LADÁRlO, órgão do Mirústério da Defesa - Marinha do Brasil, com sede na Rua 14 de março, 

S/N, CEP: 79370-000, Centro, Ladário-MS, inscrita no CNPJ sob o nO 00.394.502/0063-47, 
representada neste ato pelo seu Ordenador de Despesas, - Capitão 
de Mar e Guerra, portador da cédula de identidade nO , expedida pelo Serviço 
de Identificação da Marinha do Brasil, inscrito no CPF sob o nO _______ ----' 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
Organização Civil de Saúde , inscrita no CNPJ sob o nO 
__________ -', estabelecida à Rua , Bairro 
_____ , neste ato representada pelo Sr. , ocupante do cargo 
de , portador da cédula de identidade nO expedida 
pela , inscrito no CPF sob o n° , residente e 
domiciliado na cidade de , doravante denominado CONTRATADO, têm entre si 
justo e contratado, nos termos da legislação infraconstitucional constante do Edital de 
Credenciamento, que integram o presente Termo de Contrato, que será regido pelas seguintes 
cláusulas e condições estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto. 
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1.1 A frnalidade deste Credenciamento é garantir aos beneficiários do Sistem~' ~~\~s~;~(·~ ·· 
Médico-Hospitalar da Marinha, Pensionistas Militares e seus Dependentes, e servrckl9.I~iS:.:'/ 
contribuintes do Fundo de Saúde da Marinha e seus dependentes, nas condições especificadas 
neste instrumento, no Edital com seus respectivos Anexos, por intermédio de clínicas de 
prestação de serviço de reabilitação, podendo durante o período de vigência ser incluído 
qualquer procedimento mediante simples apostila: 

1.2. O objeto contratual abrange os seguintes procedimentos/atendimentos: 

1.2.1. _____________________________ _ 

1.2.2. As profissões e especialidades acima descritas não se constituem em um illlrumo 
necessário, logo, o credenciamento decorrente do Edital também poderá deixar de cobrir parte 
das mesmas. 

2.CLÁUSULA SEGUNDA - Da vinculação ao Edital. 

2. Este instrumento está vinculado ao Projeto Básico e o Edital de Credenciamento n° 1/2018 do 
Hospital Naval de Ladário, do qual é parte integrante, bem como seus anexos. Cabe ao 
CREDENCIADO tomar conhecimento de toda documentação por melO do site: 
www.com6dn.mar.mil.br. antes da formalização deste contrato. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - Do fundamento legal. 

3.1 A presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da Lei n° 8.666/1993 -
inexigibilidade de licitação. 

4. CLÁUSULA QUARTA -Do regime de execução. 

4.1. As condições gerais de execução dos serviços constam no edital de credenciamento, projeto /"'" 
básico e seus anexos, observadas as regras especiais abaixo registradas: 

4.2. Para atendimentos ambulatoriais e/ou procedimentos eletivos, a apresentação do paciente 
nas instalações do CREDENCIADO correrá por conta do beneficiário. 

4.3. Os pacientes, beneficiários do FUSMA e seus dependentes, deverão ser encaminhados por 
militar, depois de verificado o parecer do médico especialista e quando esgotados todos os 
recursos existentes na OMS, portando a Guia de Apresentação do Usuário. 

4.4. A prorrogação do tratamento proposto deverá observar o referido abaixo: 

4.4.1 Todos os casos de tratamento deverão ser reavaliados, periodicamente, por militar, com 
emissão do correspondente parecer formal, a fim de acompanhar os procedimentos realizados e 
estabelecer a necessidade de continuidade ou não do tratamento; e 

4.4.2. A prorrogação do tratamento de fisioterapia será feito mediante relatório de evolução, 
emitido por fisioterapeuta do corpo clínico da CREDENCIADA responsável pelo tratamento do 
paciente. O acompanhamento com o médico especialista que inicialmente encaminhou o 
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4.5. O CREDENCIADO, representado no seu Corpo Clínico, prestará assistê~a ~:~~>.i' 
reabilitação, incluído a seguinte discriminação: material consumido na prestação d-o-E!~~; 
recursos complementares de diagnóstico e terapia, material e instrumental necessários à 
execução de atos profissionais. 

4.6. O CREDENCIADO se obriga a apresentar ao CREDENCIANTE a relação dos profissionais 
que integram seu corpo clínico, com seus respectivos registros nos conselhos de classe, 
cadastrados e autorizados por parte do CREDENCIADO para atender aos beneficiários deste 
credenciamento nas respectivas profissões e especialidades: 

4.6.1. O CREDENCIADO obriga-se a manter junto ao CREDENCIANTE uma relação 
atualizada dos profissionais que integram seu corpo clínico, com seus respectivos registros nos 
conselhos de classe; 

4.6.2. Caso o CREDENCIADO trabalhe com estagiários, deve seguir os termos da Lei Nr 
11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; e 

4.6.3. Quando o corpo clínico do CREDENCIADO for constituído, em parte ou no seu todo, por 
meio de cooperativa vinculada, esta deverá apresentar a relação acima descrita, cumpridas as 
formalidades postas, diretamente para o CREDENCIANTE. 

4.7. Os serviços credenciados serão prestados diretamente por profissional da própria 
Organização Civil de Saúde, entendendo-se como: 

4.7.1. O membro do Corpo Clínico do CREDENCIADO; 

4.7.2. O que tenha vínculo de emprego com o CREDENCIADO; e 

4.7.3. O autônomo que presta serviço ao CREDENCIADO. 

4.8. Equipara-se ao profissional a que se refere o subitem 4.7.3, o profissional de saúde 
integrante de empresa, grupo, sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam 
atividades na área de saúde, em caráter regular, nas instalações da CREDENCIADA. 

4.9. A execução e o controle do presente instrumento poderão ser avaliados pelo 
CREDENCIAJ\l'TE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados, através 
do comparecimento periódico e regular de pelo menos um dos membros da equipe de Auditores 
do CREDENCIANTE às dependências do CREDENCIADO, a fun de examinar a documentação 
nosológica dos pacientes; assim como a qualidade das instalações e do serviço prestado. 

4.10. O CREDENCIADO se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CREDENCIANTE, 
documentos médico-legais, justificativas para exames, lista de pacientes em tratamento e 
quaisquer outros documentos pertinentes, segundo as normas de regulamentação vigentes. 

4.11. Os tratamentos não cobertos pelo sistema FUSMA, não se incluem na presente contratação: 

4.11 .1 Caso solicitado, o CREDENCIADO obriga-se a advertir o paciente ou seu responsável de 
que suportará os pagamentos decorrentes de exame, procedimento, material e afins. 



-d'>"~.= .• _ ~ 

.,... . .L . ~I. ' ,. 
/. \. ~ .... ~ .' r: i 

.' p...... ',' >.' ' . tf · 
MARINHA DO BRASIL· •. - r ",' . .-..:; 

(Continuação QO Edital de Credenciamento n° 112018, de 63063.00063412018-85l:;::\ .w.:' ... -:'f!i' , . . 1~ ''\ 
---------~---------------------------------------------------------------------------------------t----1--":.~---. -.,.10 ,,-, J I 

~. '. .~ - I ' .\ "" . .. ~ . 

4.:~. Os atendimentos nas dependências do CREDENCIADO serão prestados h~!o " se1t: . o!'p'~~ 
clImco cadastrado. ~, !~r~~~ ... / 

' ~"'IC...~;-.r." ..... 4.:: . , 

4.13. Devem ter prioridade no atendimento pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais, gestantes, 
lactentes, crianças com até (cinco) anos de idade e portadores de necessidades especiais. 

4.14. O atendimento será realizado nas condições que se seguem: 

4.14.1. Nos credenciamentos cujo objeto refere-se aos tratamentos de fonoaudiologia, 
fisioterapia e terapia ocupacional devem-se respeitar as 08 (oito) sessões por área, em um 
período de 30 (trinta) dias, bem como o número máximo de 200 (duzentas) sessões dentro de 
cada área, para total do tratamento; 

4.14.2. Nos credenciamentos cuja especialidade seja psicoterapia, limitam-se a 02 (duas) sessões 
em um período de 30 (trinta) dias, podendo, em casos excepcionais, ser autorizada a realização .
de 04 (quatro) sessões no mesmo período, mediante justificativa fonnalizada do profissional 
prestador do serviço, desde que homologada por militar, bem como o número máximo de 200 
(duzentas) sessões dentro de cada área, para total do tratamento. 

4.15 . No caso de óbito ocorrido com paciente internado, o CREDENCIADO notificará, de 
imediato, a família do paciente e ao Hospital Naval de Ladário, a quem caberá tomar as 
providências subsequentes. 

4.16. O abandono do tratamento realizado, pelo beneficiário, implicará no ténnino da 
autorização para o procedimento e na indenização do serviço já prestado. 

4.17. O Hospital Naval de Ladário possuirá o poder de vistoriar, de fonna irrestrita, toda a 
documentação nosológica do beneficiário, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente 
a este credenciamento e outras documentações que se fizerem necessárias. 

4.17.1. A qualquer tempo o CREDENCIANTE, poderá realizar inspeção nas instalações dos ~ 
CREDENCIADOS para verificação das condições de atendimento, higiene, equipamentos e 
capacidade técnico-operativa, devendo assim ser emitindo parecer técnico pelo(s) profissional(s) 
designado para tal fim. 

4.18. A execução deste Tenno de Credenciamento será acompanhada e fiscalizada, 
obrigatoriamente, pelo Chefe do Departamento de saúde. 

4.19. O CREDENCIADO deverá obedecer a Resolução n°. 38712011, que fixa e estabelece os 
Parâmetros Assistenciais Fisioterapêuticos nas diversas modalidades prestadas pelo 
fisioterapeuta e dá outras providências. 

4.20. Em caso de reagendamento de algum procedimento/exame, sem culpa do usuário, o prazo 
máximo para a remarcação será de 7 (sete) dias corridos, salvo em caso de urgência ou 
emergência, caso em que o procedimento/exame deverá ser realizado de imediato. 

5. CLÁUSULA QillNTA - Dos preços e das condições de pagamento. 

5.1. Os serviços e o fornecimento agregado serão remunerados, confonne o item 8 "DO PREÇO 
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5.2. O CREDENCIANTE somente indenizará as contas apresentadas quando o usuário tiver sido 
encaminhando por parte do Hospital Naval de Ladário, acompanhado da Guia de Apresentação 
do Usuário, com a assinatura do beneficiário ou de seu responsável que comprove a prestação do 
servIço. 

5.3. Procedimentos não especificados na(s) Guia(s) de Apresentação de Usuário e os não 
cobertos não serão ressarcidos por parte do CREDENCIANTE. 

5.4. É vedado ao CREDENCIADO cobrar diretamente do beneficiário do FUSMA qualquer 
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios, além 
dos constantes das tabelas acima pactuadas. 

5.5. O pagamento poderá ser precedido de consulta quanto à regularidade fiscal do 
CREDENCIADO. 

5.6. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária, em favor do CREDENCIADO; 
na conta corrente, agência e banco informados, após a apresentação de Nota Fiscal dos serviços e 
lisura das faturas devidamente discriminadas. Deverá constar no corpo das respectivas faturas o 
período de competência do faturamento. 

5.7. A Nota Fiscal correspondente ao serviço prestado deverá ser emitida em nome do Hospital 
Naval de Ladário, portador do CNPJ n° 00.394.502/0063-47, constando o número da Nota de 
Empenho correspondente e os dados bancários do CREDENCIADO, para crédito em conta 
corrente do valor devido, assim como a discriminação detalhada dos serviços cobrados. 

5.8. Os valores vigentes na data de atendimento serão os considerados para a quitação das 
faturas. 

5.9. O CREDENCIADO se obriga a apresentar à CREDENCIANTE, até o dia 10 do mês 
subsequente ao atendimento, a fatura, em nome do Hospital Naval de Ladário, anexando todos 
os comprovantes de despesas, as Guias de Apresentação de Usuário com as assinaturas dos 
beneficiários ou de seus responsáveis, relativos aos atendimentos prestados no mês considerado, 
discriminando número de ordem, data, número da Guia de Apresentação do Usuário, nome do 
usuário, número do documento de identidade, número de matrícula do Servidor Civil ou de seu 
dependente, se for o caso, código das Tabelas acordadas nos credenciamentos, valor em R$ 
(reais) e relatório de conferência (espelho): 

5.9.1. O CREDENCIANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que sejam 
decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos estipulados e com 
vícios formais que ensejem devolução; 

5.9.2. O CREDENCIADO deverá apresentar, separadamente, as faturas de despesas dos paciente 
que evoluíram ao óbito; 

5.9.3. O CREDENCIANTE restituirá a documentação acima citada, se a mesma apresentar 
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5.10. O CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas, por meio da Divisão de Auditoria, e o 
pagamento das despesas constantes das notas fiscais, na medida em que estas forem 
apresentadas, sendo vedada a acumulação das mesmas para providências posteriores sem 
motivos justificados. 

5.11. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas, será 
imediatamente informada ao CREDENCIADO. 

5.12. O CREDENCIANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a remuneração 
pelos serviços prestados especificados nas faturas que não estiverem de acordo com este 
credenciamento ou o Edital. --

5.12.1. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário possuirá o prazo 
de 30 (trinta) dias para apresentar Relatório de Auditoria de Contas, anexo T do edital, por meio 
do e-mail hnla.auditoria@marinha.mil.br. contado a partir da entrada da fatura no Hospital Naval 
de Ladário; 

5.12.1.1. Os códigos de glosas serão retirados da Lista Referencial de Glosa, anexo O deste 
edital; 

5.12.2. A CREDENCIADA poderá interpor representação, nos termos do art. 109, lI, da Lei nO 
8.666/1993, contra a decisão da glosa por meio do modelo de Relatório de Recurso de Glosa, 
anexo U do edital, dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis; 

5.12.2.1. Caso a Divisão de Auditoria reconsidere sua decisão, o procedimento de pagamento 
prosseguirá seu curso; e 

5.12.2.2. Caso a Divisão de Auditoria não reconsidere sua decisão, a representação deverá ser 
encaminhada ao Gabinete do Sr. Diretor do a Divisão de Auditoria, como recurso a ser apreciado 
pelo Ordenador de despesas, devendo ser observado o procedimento posto nos art.S 56 a 65 da 
Lei nO 9.784/1999. 

5.13. O CREDENCIANTE efetuará o pagamento das faturas apresentadas nas condições 
prescritas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a aferição da respectiva lisura pela Divisão 
de Auditoria do Hospital Naval de Ladário. 

5.14. Sobre o valor devido ao CREDENCIADO, a Administração efetuará a retenção do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o 
PISlPasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nO 1.234, 
de 11 de janeiro de 2012. 

5.15. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 
disposto na Lei Complementar nO 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 



5.17. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 
e/ou indenizações devidas por parte do CREDENCIADO: 

5.18. É vedado ao CREDENCIADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 
credenciamento. 

5.19. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CREDENCIADO será acatado pela 
Divisão de Auditoria. Logo será pago o valor a menor cobrado pelo CREDENCIADO, referente 
à prestação dos serviços objeto deste Edital, prescrevendo desta forma o direito do 
CREDENCIADO solicitar o pagamento da diferença a posteriori. Portanto não serão aceitas 
faturas complementares. 

5.20. Os procedimentos de fonoaudiologia, psicologia, nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia 
seguirão obrigatoriamente os valores constantes no Edital e seus Anexos. 

5.21. O CREDENCIADO poderá acolher como preço, pacotes de prestação de serviços que 
conjuguem avaliação, prescrição e acompanhamento com acomodações (hotelaria), taxas 
hospitalares, instrumental cirúrgico, gasometria, equipamentos e outros serviços especiais para a 
efetivação do tratamento proposto, desde que aprovados pela Diretoria de saúde da Marinha. 

5.22. A qualquer momento, desde que acordado pelas partes, poderão ser estabelecidos novos 
pacotes de prestação de serviços constantes neste edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA- Do reajuste. 

6.1. Os valores decorrentes deste termo de credenciamento serão fixos e irreajustáveis, dado sua 
vigência limitada a um ano, nos termos da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, salvo 
condições extremamente excepcionais e emergenciais analisadas e aprovadas pela Diretoria de 
Saúde da Marinha. 

6.1.2. Os valores irreajustáveis referem-se somente ao Termo de Credenciamento que estiver 
vigente, podendo ser reajustado, em caso de aditivo, após o término do mesmo, a fim de manter 
o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. 

6.1.3. A CREDENCIANTE poderá elaborar novo edital de credenciamento a cada ano, formando 
os valores a partir de pesquisa atualizada de preços praticados em cada região. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - Da vigência. 

7.1. O Termo de Credenciamento terá vigência máxima de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do mesmo. 

7.1.1. Os Termos de Credenciamento serão prorrogáveis por igual período até o limite de 60 
meses. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - Da dotação orçamentária. 

8.1 Recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente credenciamento: 
H254100240, ND 339039. 

9. CLÁUSULA NONA - Da responsabilidade civil. 

9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não exclui 
nem reduz a responsabilidade do CREDENCIADO. 

9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de dano 
eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação dos serviços que 
compõem o objeto deste credenciamento. 

9.3. O CREDENCIADO será responsável, civil e penalmente, solidariamente com terceiros 
vinculados, pelos danos causados aos pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, 
negligência, imperícia ou imprudência. 

9.4. A qualquer tempo o CREDENCIANTE, poderá realizar inspeção nas instalações dos 
CREDENCIADOS para verificação das condições de atendimento, higiene, equipamentos e 
capacidade técnico-operativa, devendo assim ser emitindo parecer técnico pelo(s) profissional(s) 
designado para tal fim. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - Das sanções. 

10.1. As sanções aplicáveis restam previstas no item 12 - "DAS SANÇÕES" - do edital de 
credenciamento. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da rescisão. 

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do item 13 - "DA RESCISÃO" -
do edital de credenciamento. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das obrigações do CREDENCIANTE. 

12.1. As obrigações constam do item 10 - "OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE" - do edital 
de credenciamento. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações do CREDENCIADO. 

13.1. As obrigações constam do item 11 - "OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS" - do 
edital de credenciamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - Da negação de remuneração a militares e servidores 
civis. 

14.1. Os militares e servidores civis do Hospital Naval de Ladário, estando na ativa, não poderão 
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15.1. É pennitida a entidade contratada sub contratar parte dos serviços objeto deste Contrato, 
em relação às empresas ora relacionadas: 

15.1.1. Objeto - Serviços de apoio ao diagnóstico: pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
tratamento ao apoio ao diagnóstico; 

15.1.2. Objeto - Outros que se fIzerem necessários. 

15.2. O subcontratado deverá preencher os requisitos de habilitação, pertinentes a sua empresa, 
postos neste Termo de Credenciamento, no Edital de Credenciamento nO 1/2018-HNLa e seus 
Anexos; 

15.3. A subcontratação não liberará o CREDENCIADO de suas responsabilidades contratuais e 
legais, quanto ao objeto subcontratado. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do valor do credenciamento. 

16.1. O valor global estimado para fazer face às despesas relativas ao objeto deste 
credenciamento, abrangendo sua vigência mais as prorrogações máximas, se for o caso, terá 
como base o levantamento estimativo dos encaminhamentos que foram realizados nos últimos 12 
( doze) meses pelo HNLa, para Organizações Civis de SaúdelPSA: 

16.1.1. O valor estimado deste credenciamento deverá ser tratado apenas como dado estatístico, 
fruto da evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base de cálculo 
para aplicação de penalidades previstas neste credenciamento; 

16.1.2. O valor estimado deste credenciamento não poderá servir de base rígida para a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura Mensal, já que o total de gastos do mês dependerá dos 
atendimentos e serviços prestados no respectivo período, em consonância com o regime de 
empreitada por preço unitário; 

16.1.3. O CREDENCIADO aquiesce, desde já, a redução do valor do credenciamento a monta 
realmente executada, ainda que acarrete redução, para além do limite permitido no § IOdo art. 65 
da Lei n° 8666/1993, observado que inexistirá expectativa de direto quanto o valor estimado. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do foro. 

17.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente credenciamento será o do município de 
Corumbá-MS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Credenciamento, em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus 
efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprír o que ora é pactuado, em 
todas suas cláusulas e condições. 
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Ordenador de Despesas do HNLa 
CREDENCIANTE 

Identidade N° 
CPF: 

TESTEMUNHA DO HNLA 
Identidade N° 

CPF: 

Representante do Credenciado 
Identidade N° 

CPF: 

Rubrica 

Rubrica 

Rubrica 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

~#.~/ 
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CREDENCIANTE: UNIÃO FEDERAL / :MINISTÉRIO 
DA DEFESA / MARINHA DO BRASIL / HOSPITAL 
NAVAL DE LADÁRIO 

CREDENCIADO: Laboratório de Análises Clínicas e/ou 
Citopatologia. 

OBJETO: Prestação de serviços laboratoriais. 

NATUREZA: Ostensiva. 

VIGÊNCIA: - -----

VALOR ESTIMADO: ___ __ _ 

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta, empreitada por 
preço unitário. 

PROCESSO N°: _____ _ 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N° ___ _ 
originado do Processo de Inexigibilidade N° 01/2018 -
HNLa, do Edital de Credenciamento nO 1/2018 - HNLa. 

A União, entidade de direito público interno, por intermédio do HOSPITAL NAVAL DE 
LADÁRIO, órgão do Ministério da Defesa - Marinha do Brasil, com sede na Rua 14 de março, 
SIN, CEP: 79370-000, Centro, Ladário-MS, inscrita no CNPJ sob o n° 00.394.502/0063-47, 
representada neste ato pelo seu Ordenador de Despesas, - Capitão 
de Mar e Guerra, portador da cédula de identidade n° , expedida pelo Serviço 
de Identificação da Marinha do Brasil, inscrito no CPF sob o n° ___ ______ ' 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
Organização Civil de Saúde , inscrita no CNPJ sob o n° 
_ __________ " estabelecida à Rua , Bairro 
_____ --', neste ato representada pelo Sr. , ocupante do cargo 
de , portador da cédula de identidade nO expedida 
pela , inscrito no CPF sob o n° , residente e 
domiciliado na cidade de , doravante denominado CONTRATADO, têm entre si 
justo e contratado, nos termos da legislação infraconstitucional constante do Edital de 
Credenciamento, que integram o presente Termo de Contrato, que será regido pelas seguintes 
cláusulas e condições estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto. 
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1.1: A finalidade deste Credenciamento é garantir aos beneficiários do Siste~~~~ ~~~/ 
MedICo-HospItalar da Marinha, PenslOllistas MIlItares e seus Dependentes, e servIaores---ctvIs 
contribuintes do Fundo de Saúde da Marinha e seus dependentes, nas condições especificadas 
neste instrumento, no Edital com seus respectivos Anexos, por intennédio de assistência Médico
Hospitalar, ambulatorial, atendimento de Emergência/Urgência em regime de 24 horas diárias, 
podendo durante o período de vigência ser incluído qualquer procedimento mediante simples 
apostila: 

1.2. O objeto contratual abrange os seguintes procedimentos/atendimentos: 

1.2.1. ____________________________ _ 

1.2.2. As profissões e especialidades acima descritas não se constituem em um filllimo 
necessário, logo, o credenciamento decorrente do Edital também poderá deixar de cobrir parte 
das mesmas. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - Da vinculação ao Edital. 

2. Este instrumento está vinculado ao Proj eto Básico e o Edital de Credenciamento nO 1/2018 do 
Hospital Naval de Ladário, do qual é parte integrante, bem como seus anexos. Cabe ao 
CREDENCIADO tomar conhecimento de toda documentação por melO do site: 
www.com6dn.mar.mil.br. antes da fonnalização deste contrato. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - Do fundamento legal. 

3.1. A presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da Lei nO 8.666/1993 -
inexigibilidade de licitação. 

4. CLÁUSULA QUARTA - Do regime de execução. 

4.1. As condições gerais de execução dos serviços constam no edital de credenciamento, projeto 
básico e seus anexos, observadas as regras especiais abaixo registradas: 

4.2. Os pacientes, beneficiários do FUSMA e seus dependentes, deverão ser encaminhados pelo 
Hospital Naval de Ladário, portando a Guia de Apresentação do Usuário e documento de 
identidade. 

4.3. Nos casos de emergência ou de comprovada urgência, exames de raio x, eletrocardiograma e 
outros exames realizados durante consultas eletivas ou utilização de matérias e medicamentos 
nas consultas de retomo, o atendimento será imediato, sem necessidade de apresentação de Guia 
de Apresentação do Usuário, mediante a identificação do beneficiário socorrido. 

4.3.1. Esse fato deverá ser comunicado por parte do CREDENCIADO e do usuário ou seu 
responsável legal, em no máxini6 02 (dois) dias úteis, a contar da data da ocorrência, mediante o 
fornecimento dos elementos necessários para comprovação da emergência ou da urgência, a fim 
de controle e providências administrativas; 

4.3.2. O Hospital Naval de Ladário não se responsabilizará ou ressarcirá as despesas, caso não 
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4.3.3. O atendimento no caso de emergência ou comprovada urgência será coberto por OJ~;r:·> ' 
Apresentação do Usuário única, emitida impessoalmente, que abarque o atendimento que fora 
dispensado ao beneficiário, ainda que tal atendimento envolva equipe multidisciplinar. 

4.4. A execução e o controle do presente instrumento poderão ser avaliados pelo 
CREDENCIANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados através 
do comparecimento periódico e regular de pelo menos um dos membros da equipe de Auditores 
do CREDENCIANTE às dependências do CREDENCIADO, a fim de examinar a qualidade das 
instalações e do serviço prestado. 

4.5. A marcação e realização de exames e quaisquer outros procedimentos devem ser feitos de 
forma a atender às necessidades dos usuários do FUSMA, privilegiando os casos de emergência 
ou urgência, assim como as pessoas com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, as 
gestantes, as lactantes, os lactentes e as crianças de até 05 (cinco) anos de idade. 

4.6. Os exames não cobertos pelo sistema FUSMA, não se incluem na presente contratação. ' 

4.6.1. Caso solicitado, o CREDENCIADO obriga-se a advertir o paciente ou seu responsável de 
que suportará os pagamentos decorrentes do exame. 

4.7. O Hospital Naval de Ladário possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a 
documentação nosológica do beneficiário, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente 
a este credenciamento e outras documentações que se fizerem necessárias. 

4.8. A execução deste Termo de Credenciamento será acompanhada e fiscalizada, 
obrigatoriamente, pelo Chefe do Departamento de Saúde. 

4.9. Em caso de reagendamento de algum procedimento/exame, sem culpa do usuário, o prazo 
máximo para a remarcação será de 7 (sete) dias corridos, salvo em caso de urgência ou 
emergência, caso em que o procedimento/exame deverá ser realizado de imediato. 

5. CLÁUSULA QUINTA - Dos preços e das condições de pagamento. 

5.1. Os serviços e o fornecimento agregado serão remunerados, conforme o item 8 "DO PREÇO 
E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" constante do edital de credenciamento. 

5.2. O CREDENCIANTE somente indenizará as contas apresentadas quando o usuário tiver sido 
encaminhado por parte do Hospital Naval de Ladário, acompanhado da Guia de Apresentação do 
Usuário, com a assinatura do beneficiário ou de seu responsável que comprove a prestação do 
serviço: 

5.2.1. No caso de comprovada urgência e/ou emergência o beneficiário poderá ser atendido 
independentemente de encaminhamento. 

5.3. Procedimentos não especificados na(s) Guia(s) de Apresentação de Usuário e os não 
cobertos não serão ressarcidos por parte do CREDENCIANTE. 
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5.5. O pagamento poderá ser precedido de consulta quanto à regularidade fiscal do 
CREDENCIADO. 

5.6. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária, em favor do CREDENCIADO, 
na conta corrente, agência e banco informados, após a apresentação de Nota Fiscal dos serviços e 
lisura das faturas devidamente discriminadas. Deverá constar no corpo das respectivas faturas o 
periodo de competência do faturamento. 

5.7. A Nota Fiscal correspondente ao serviço prestado deverá ser emitida em nome do Hospital 
Naval de Ladário, portador do CNPJ nO 00.394.502/0063-47, constando o número da Nota de 
Empenho correspondente e os dados bancários do CREDENCIADO, para crédito em conta 
corrente do valor devido, assim como a discriminação detalhada dos serviços cobrados. 

5.8. Os valores vigentes na data de atendimento serão os considerados para a quitação das 
faturas. 

5.9. O CREDENCIADO se obriga a apresentar à CREDENCIANTE, até o dia 10 do mês 
subsequente ao atendimento, a fatura, em nome do Hospital Naval de Ladário, anexando todos os 
comprovantes de despesas, as Guias de Apresentação de Usuário com as assinaturas dos 
beneficiários ou de seus responsáveis, relativos aos atendimentos prestados no mês considerado, 
discriminando número de ordem, data, número da Guia de Apresentação do Usuário, nome do 
usuário, número do documento de identidade, número de matrícula do Servidor Civil ou de seu 
dependente, se for o caso, código das Tabelas acordadas nos credenciamentos, valor em R$ 
(reais) e relatório de conferência (espelho): 

5.9.1. O CREDENCIANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que sejam 
decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos estipulados e com 
vícios formais que ensejem devolução; 

5.9.2. O CREDENCIADO deverá apresentar, separadamente, as faturas de despesas dos 
pacientes que evoluíram ao óbito; 

5.9.3. O CREDENCIANTE restituirá a documentação acima citada, se a mesma apresentar 
rasuras, incorreções ou outros vícios de forma em até 15 (quinze) dias do respectivo protocolo; e 

5.9.4. Aceita a documentação, dentro do prazo acima fixado, a mesma será recebida por meio de 
termo circunstanciado assinado pelas partes. 

5.10. O CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas, por meio da Divisão de Auditoria do 
Hospital Naval de Ladário, e o pagamento das despesas constantes das notas fiscais, na medida 
em que estas forem apresentadas, sendo vedada a acumulação das mesmas para providências 
posteriores sem motivos justificados. 

5.11. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas, será 
imediatamente informada ao CREDENCIADO. 
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. 5.12.1. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário pos~prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar Relatório de Auditoria de Contas, anexo T do edital, por meio 
do e-mail hnla.auditoria@marinha.mil.br. contado a partir da entrada da fatura no Hospital Naval 
de Ladário; 

5.12.1.1. Os códigos de glosas serão retirados da Lista Referencial de Glosa, anexo O deste 
edital; 

5.12.2. A CREDENCIADA poderá interpor representação, nos termos do art. 109, lI, da Lei n° 
8.666/1993, contra a decisão da glosa por meio do modelo de Relatório de Recurso de Glosa, 
anexo U do edital, dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis; 

5.12.2.1. Caso a Divisão de Auditoria reconsidere sua decisão, o procedimento de pagamento 
prosseguirá seu curso; 

5.12.2.2. Caso a Divisão de Auditoria não reconsidere sua decisão, a representação deverá ser 
encaminhada ao Gabinete do Sr. Diretor, como recurso a ser apreciado pelo Ordenador de 
Despesas, devendo ser observado o procedimento posto nos art.S 56 a 65 da Lei nO 9.784/1999. 

5.13. O CREDENCIANTE efetuará o pagamento das faturas apresentadas nas condições 
prescritas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a aferição da respectiva lisura pela Divisão 
de Auditoria do Hospital Naval de Ladário. 

5.14. Sobre o valor devido ao CREDENCIADO, a Administração efetuará a retenção do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o 
PISlPasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nO 1.234, 
de 11 de janeiro de 2012. 

5.15. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

5.16. O CREDENCIADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nO 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

5.17. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 
e/ou indenizações devidas por parte do CREDENCIADO. 

5.17.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CREDENCIADO será acatado 
pela Divisão de Auditoria. Logo será pago o valor a menor cobrado pelo CREDENCIADO, 
referente à prestação dos serviços objeto deste Edital, prescrevendo desta forma o direito do 
CREDENCIADO solicitar o pagamento da diferença a posteriori. Portanto não serão aceitas 
faturas complementares. 
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5.18. É vedado ao CREDENCIADO transferir a terceiros os direitos ou créditQ,rd"êC0tt.e~{~_.~ · 
Credenciamento. ......:;,-:: i"!i;t~.>·.I 

6. CLÁUSULA SEXTA - Do reajuste. 

6.1 . Os valores decorrentes deste termo de credenciamento serão fixos e irreajustáveis, dado sua 
vigência limitada a um ano, nos termos da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, salvo 
condições extremamente excepcionais e emergenciais analisadas e aprovadas pela Diretoria de 
Saúde da Marinha. 

6.1.2. Os valores irreajustáveis referem-se somente ao Termo de Credenciamento que estiver 
vigente, podendo ser reajustado, em caso de aditivo, após o término do mesmo, a fim de manter 
o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. 

6.1.3. A CREDENCIANTE poderá elaborar novo edital de credenciamento a cada ano, formando r

os valores a partir de pesquisa atualizada de preços praticados em cada região. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - Da vigência. 

7.1. O Termo de Credenciamento terá vigência máxima de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do mesmo. 

7.1.1 Os Termos de Credenciamento serão prorrogáveis por igual período até o limite de 60 
meses. 

7.2. O CREDENCIADO dará início aos serviços na data de assinatura do contrato. 

8. CLÁUSULA OITAVA- Da dotação orçamentária. 

8.1. Recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente credenciamento: 
H2541 00240, ND 339039. 

9. CLÁUSULA NONA - Da responsabilidade civil. 

9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não exclui 
nem reduz a responsabilidade do CREDENCIADO. 

9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de dano 
eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação dos serviços que 
compõem o objeto deste Credenciamento. 

9.3. O CREDENCIADO será responsável, civil e penalmente, solidariamente com terceiros 
vinculados, pelos danos causados aos pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, 
negligência, imperícia ou imprudência. 

9.4. A qualquer tempo o CREDENCIANTE, poderá realizar inspeção nas instalações dos 
CREDENCIADOS para verificação das condições de atendimento, higiene, equipamentos e 
capacidade técnico-operativa, devendo assim ser emitindo parecer técnico pelo(s) profissional(s) 
designado para tal fim. 
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10. CL<\pSULA DECIMA - Das sanções. _ t;: ... ~)': 

10.1 As sanções aplicáveis restam previstas no item 12 - "DAS SANÇOES".:. ~Oij/ 
credenciamento. ~--,"'--

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da rescisão. 

11.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do item 13 - "DA RESCISÃO" - do 
edital de credenciamento. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das obrigações do CREDENCIANTE. 

12.1. As obrigações constam do item 10 - "OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE" - do edital 
de credenciamento. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações do CREDENCIADO. 

13.1. As obrigações constam do item 11 - "OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS" - do 
edital de credenciamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-Da negação de remuneração a militares e servidores 
civis. 

14.1. Os militares e servidores civis do Hospital Naval de Ladário, estando na ativa, não poderão 
receber remuneração ou pagamento por serviços profissionais prestados ao beneficiário na 
qualidade de credenciado. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- Da subcontratação. 

15.1. É permitida a entidade contratada subcontratar parte dos serviços objeto deste Contrato, 
em relação às empresas ora relacionadas: 

15.1.1 Objeto - Serviços laboratoriais - pessoa jurídica subcontratada: Feitura de anamneses 
laboratoriais; 

15.2. O sub contratado deverá preencher os requisitos de habilitação, pertinentes a sua empresa, 
postos neste Termo de Credenciamento, no Edital de Credenciamento n° 1/2017-HNLa e seus 
Anexos; 

15.3. A subcontratação não liberará o CREDENCIADO de suas responsabilidades contratuais e 
legais, quanto ao objeto subcontratado. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do valor do credenciamento. 

16.1. O valor global estimado para fazer face às despesas relativas ao objeto deste 
credenciamento, abrangendo sua vigência mais as prorrogações máximas, se for o caso, terá 
como base o levantamento estimativo dos encaminhamentos que foram realizados nos últimos 12 
(doze) meses pelo HNLa, para Organizações Civis de Saúde: 
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16.1.1. O valor_estimado deste cred,enci~ento deverá ser tratado apenas c?m~~ .: ~. )0{ r~. 
fruto da evoluçao da despesa no penodo cItado, bem como forma de determmar a 'l:iãs i5 ~ .. / 
para aplicação de penalidades previstas neste credenciamento; . ~""!.-~ 

16.1.2. O valor estimado deste credenciamento não poderá servir de base rígida para a 
apresentação da Nota FiscallFatura Mensal, já que o total de gastos do mês dependerá dos 
atendimentos e serviços prestados no respectivo período, em consonância com o regime de 
empreitada por preço unitário; 

16.1.3. O CREDENCIADO aquiesce, desde já, a redução do valor do credenciamento a monta 
realmente executada, ainda que acarrete redução, para além do limite permitido no § 1 ° do art. 65 
da Lei nO 8666/1993, observado que inexistirá expectativa de direto quanto o valor estimado. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-Do foro. 

17.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente credenciamento será o do município de 
Corumbá-MS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Credenciamento, em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus 
efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em 
todas suas cláusulas e condições. 

Ordenador de Despesas do HNLa 
CREDENCIANTE 

Identidade N° 
CPF: 

TESTEMUNHA DO HNLA 
Identidade N° 

CPF: 

Representante do Credenciado 
Identidade N° 

CPF: 

Rubrica 

Rubrica 

Rubrica 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

MARINHA DO BRASIL 
HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

CREDENCIANTE: UNIÃO FEDERAL 1 MINISTÉRIO 
DA DEFESA 1 MARINHA DO BRASIL 1 HOSPITAL 
NAVAL DE LADÁRlO 

CREDENCIADO: Profissionais de Saúde Autônomos -
PSA. 

OBJETO: Prestação de serviços de assistência Médico
Hospitalar, assistência em Psicologia, assistência em 
Fisioterapia, assistência em Fonoaudiologia, assistência 
em Nutrição. 

NATUREZA: Ostensiva. 

VIGÊNCIA: 
--~---

VALOR ESTIMADO: -------

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta, empreitada por 
preço unitário. 

PROCESSO N°: _____ _ 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N° __ , , originado dQ 
Processo de Inexigibilidade N° 01/2018 - HNLa, do Edital 
de Credenciamento nO 1/2018 - HNLa. 

A União, entidade de direito público interno, por intermédio do HOSPITAL NAVAL DE 
LADÁRIO, órgão do Ministério da Defesa - Marinha do Brasil, com sede na Rua 14 de março, 
SIN, CEP: 79370-000, Centro, Ladário-MS, inscrita no CNPJ sob o na 00.394.502/0063-47, 
representada neste ato pelo seu Ordenador de Despesas, - Capitão 
de Mar e Guerra, portador da cédula de identidade na , expedida pelo Serviço 
de Identificação da Marinha do Brasil, inscrito no CPF sob o na , 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
Organização Civil de SaúdelPSA , inscrita no CNPJICPF sob o na 
_____ -', estabelecida à Rua , Bairro , neste ato 
representada pelo Sr. , ocupante do cargo de portador 
da cédula de identidade n° expedida pela , inscrito no CPF sob, o 
na , residente e domiciliado na cidade de , 
doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e contratado, nos termos da legislaçãO 
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Contrato, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições estipuladas: ~ .. .'. , ~, ~ :~:' / 
~ ~ --~ (l«t ./ 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto. ,,--l.~~. ~.~/ 

1.1 A fmalidade deste Credenciamento é garantir aos beneficiários do Sistema de Assistência 
Médico-Hospitalar da Marinha, Pensionistas Militares e seus Dependentes, e servidores civis 
contribuintes do Fundo de Saúde da Marinha e seus dependentes, nas condições especificadas 
neste instrumento, no Edital com seus respectivos Anexos, por intermédio de profissional de 
saúde autônomo, prestação de serviço de saúde nas especialidades devidamente reconhecidas por 
parte dos respectivos órgãos federais das profissões e regulamentadas por lei, podendo durante o 
período de vigência ser incluído qualquer procedimento mediante simples apostila: 

1.2. O objeto contratual abrange os seguintes procedimentos/atendimentos: 

1.2.1. ____________________________ _ 

1.2.2. As profissões e especialidades acima descritas não se constituem em um IDlmmo 
necessário, logo, o credenciamento decorrente do Edital também poderá deixar de cobrir parte 
das mesmas. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - Da vinculação ao Edital. 

2.1. Este instrumento está vinculado ao Proj eto Básico e o Edital de Credenciamento nO 1/2018 
do Hospital Naval de Ladário, do qual é parte integrante, bem como seus anexos. Cabe ao 
CREDENCIADO tomar conhecimento de toda documentação por melO do site: 
www.com6dn.mar.mil.br. antes da formalização deste contrato. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA- Do fundamento legal. 

3.1. A presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da Lei nO 8.666/1993 
inexigibilidade de licitação. 

4. CLÁUSULA QUARTA - Do regime de execução. 

4.1. As condições gerais de execução dos serviços constam no edital de credenciamento, projeto 
básico e seus anexos, observadas as regras especiais abaixo registradas: 

4.2. A apresentação do paciente nas instalações do CREDENCIADO correrá por conta do 
beneficiário. 

4.3. Nos casos de atendimento nas áreas de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e 
psicologia, o encaminhamento deverá ser efetuado, prioritariamente, por militar, depois de 
verificado o parecer do médico especialista e quando esgotados todos os recursos existentes na 
OMS. 

4.4. Nos casos de emergência ou de comprovada urgência, exames de raio x, eletrocardiograma e 
outros exames realizados durante consultas eletivas ou utilização de matérias e medicamentos 
nas consultas de retomo, O ATENDIMENTO SERÁ IMEDIATO, sem necessidade de 



4.4.1. Esse fato deverá ser comunicado por parte do CREDENCIADO e do usuário ou seu 
responsável legal, em no máximo 02 (dois) dias úteis, a contar da data da ocorrência, mediante o 
fornecimento dos elementos necessários para comprovação da emergência ou da urgência, a flm 
de controle e providências administrativas; 

4.4.2. O Hospital Naval de Ladário não se responsabilizará ou ressarcirá as despesas, caso não 
seja comprovada a urgência e (ou) a emergência ou não tenham sido cumpridas as providências 
acima previstas; e 

4.4.3. O atendimento no caso de emergência ou comprovada urgência será coberto por Guia de 
Apresentação do Usuário única que abarque o atendimento dispensado ao beneflciário. 

4.5. Os serviços, objeto do presente Credenciamento, serão prestados pessoalmente por parte do 
proflssional ora CREDENCIADO. 

4.6. A execução e o controle do presente instrumento poderão ser avaliados pelo 
CREDENCIANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados, através 
do comparecimento periódico e regular de pelo menos um dos membros da equipe de Auditores 
do CREDENCIANTE às dependências do CREDENCIADO, a fim de examinar a documentação 
nosológica dos pacientes; assim corno a qualidade das instalações e do serviço prestado. 

4.7. O CREDENCIADO se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CREDENCIANTE, 
documentos médico-legais, justiflcativas para exames e quaisquer outros documentos pertinentes 
segundo as normas de regulamentação vigentes. 

4.8. A solicitação de exame ou procedimento coberto pelo FUSMA, decorrente de atendimento 
realizado será, obrigatoriamente, precedida de análise por militar do Hospital Naval de Ladário, 
que decidirá pela sua autorização ou negação. 

4.9. É vedada a prescrição de exames em bloco ou daqueles que partam da iniciativa do próprio 
usuário. 

4.10. Os tratamentos não cobertos pelo sistema FUSMA, não se incluem na presente contratação. 

4.10.1. Caso solicitado, o CREDENCIADO obriga-se a advertir o paciente ou seu responsável de 
que suportará os pagamentos decorrentes de exame, procedimento, material e aflns. 

4.11. Nos casos de internação, o CREDENCIADO deverá solicitar autorização prévia da Divisão 
de Medicina do Hospital N aval de Ladário, conforme o modelo do Anexo I deste 
Credenciamento. 

4.12. O CREDENCIADO deverá considerar o prazo de 30 (trinta) dias para os casos de 
RETORNO DE CONSULTAS ambulatoriais. 

4.13. O Hospital Naval de Ladário possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a 
documentação nosológica do beneflciário, bem corno a documentação contábil e flscal pertinente 
a este credenciamento e outras documentações que se flzerem necessárias. 
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4.14. A execução deste Tenno de Credenciamento será acompanhada ~fls ' ~ ~" =---~~"" " ., 
obrigatoriamente, pelo Fiscal de Contrato. "'· .•.. :-,.~~:.1.9 ... 
4.15. Deverá ser dada prioridade aos medicamentos genéricos. Na indisponibilidade de similar 
e/ou genérico, deverá ser autorizado o uso do medicamento de referência pela Divisão de 
Regulação do Hospital Naval de Ladário e comprovada a utilização mediante a apresentação dos 
lacres anexos a prescrição do dia. 

4.16. Em caso de reagendamento de algum procedimento/exame, sem culpa do usuário, o prazo 
máximo para a remarcação será de 7 (sete) dias corridos, salvo em caso de urgência ou 
emergência, caso em que o procedimento/exame deverá ser realizado de imediato. 

5. CLÁUSULA QUINTA - Dos preços e das condições de pagamento. 

5.1. Os serviços e o fornecimento agregado serão remunerados, confonne o item 8 "DO PREÇO 
E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" constante do edital de credenciamento. 

5.2. O CONTRATANTE somente indenizará as contas apresentadas, quando o usuário tenha sido 
encaminhado por parte do Setor de Guias do Hospital Naval de Ladário, acompanhado da Guia 
de Apresentação do Usuário, com a assinatura do beneficiário ou de seu responsável que 
comprove a prestação do serviço. 

5.2.1. No caso de comprovada urgência e(ou) emergência o beneficiário poderá ser atendido 
independentemente de encaminhamento. 

5.3. Procedimentos não especificados na(s) Guia(s) de Apresentação de Usuário e os não 
cobertos não serão ressarcidos por parte do CREDENCIANTE. 

5.5.1. Esta cláusula trata apenas de casos eletivos, em que não há nenhum prejuízo para o 
paciente em aguardar a alteração da guia. Caso haja necessidade de alteração durante algum 
procedimento ou em caso de urgência, o Credenciado terá até 72 horas úteis para encaminhar a 
guia para a devida correção, por meio do e-mail j.cavalheiro@marinha.mil.br ou por meio de 
oficio, a critério da Credenciada. 

5.4. É vedado ao CREDENCIADO cobrar diretamente do beneficiário do FUSMA qualquer 
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios, além 
dos constantes das tabelas acima pactuadas. 

5.5. O pagamento deverá ser precedido de consulta quanto à regularidade fiscal do 
CREDENCIADO. 

5.6. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária, em favor do CREDENCIADO, 
na conta corrente, agência e banco infonnados, após a apresentação de Nota Fiscal dos serviços e 
lisura das faturas devidamente discriminadas. Deverá constar no corpo das respectivas faturas o 
período de competência do faturamento. 

5.7. A Nota Fiscal correspondente ao serviço prestado deverá ser emitida em nome do Hospital 
Naval de Ladário, portador do CNPJ nO 00.394.502/0063-47, constando o número da Nota de 
Empenho correspondente e os dados bancários do CREDENCIADO, para crédito em conta 

,--, 
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5.9. O CREDENCIADO se obriga a apresentar à CREDENCIANTE, até o dia 10 do mês 
subsequente ao atendimento, a fatura, em nome do Hospital Naval de Ladário, anexando todos 
os comprovantes de despesas, as Guias de Apresentação de Usuário com as assinaturas dos 
beneficiários ou de seus responsáveis, relativos aos atendimentos prestados no mês considerado, 
discriminando número de ordem, data, número da Guia de Apresentação do Usuário, nome do 
usuário, capa de lote devidamente preenchida (anexo W), número do documento de identidade, 
número de matrícula do Servidor Civil ou de seu dependente, se for o caso, código das Tabelas 
acordadas nos credenciamentos, valor em R$ (reais) e relatório de conferência (espelho): 

5.9.1. O CREDENCIANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que sejam 
decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos estipulados e com 
vícios formais que ensejem devolução; 

5.9.2. O CREDENCIADO deverá apresentar, separadamente, as faturas de despesas dos 
pacientes que evoluíram ao óbito; 

5.9.3. O CREDENCIADO deverá apresentar as faturas em lotes separados, organizados por 
despesas com consultas eletivas, consultas de emergência/urgência e exames; 

5.9.4. O CREDENCIANTE restituirá a documentação acima citada, se a mesma apresentar 
rasuras, incorreções ou outros vícios de forma em até 15 (quinze) dias do respectivo protocolo; e 

5.9.5. Aceita a documentação, dentro do prazo acima fixado, a mesma será recebida por meio de 
termo circunstanciado assinado pelas partes. 

5.9.6 O CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas, por meio da Divisão de Auditoria de 
Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário, e o pagamento das despesas constantes das notas 
fiscais, na medida em que estas forem apresentadas, sendo vedada a acumulação das mesmas 
para providências posteriores sem motivos justificados. 

5.9.7. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas, será 
imediatamente informada ao CREDENCIADO. 

5.9.8. O CREDENCIANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a remuneração 
pelos serviços prestados especificados nas faturas que não estiverem de acordo com este 
Credenciamento ou o Edital: 

5.9.9. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário possuirá o prazo 
de 30 (trinta) dias para apresentar Relatório de Auditoria de Contas, anexo T do edital, por meio 
do e-mail hnla.auditoria@marinha.mil.br. contado a partir da entrada da fatura no Hospital Naval 
de Ladário; 

5.9.9.1. Os códigos de glosas serão retirados da Lista Referencial de Glosa, anexo O deste edital; 

5.9.10. A CREDENCIADA poderá interpor representação, nos termos do art. 109, lI, da Lei nO 
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5.9.12. Caso a Divisão de Auditoria reconsidere sua decisão, o procedimento de pagamento 
prosseguirá seu curso; e 

5.9.13. Caso a Divisão de Auditoria não reconsidere sua decisão, o valor glosado será descontado 
do valor da fatura. 

5.10. O CREDENCIANTE efetuará o pagamento das faturas apresentadas nas condições 
prescritas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a aferição da respectiva lisura pela Divisão 
de Auditoria do Hospital Naval de Ladário. 

5.11. Sobre o valor devido ao CREDENCIADO, a Administração efetuará a retenção do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofms) e da Contribuição para o 
PISlPasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nO 1.234, 
de 11 de janeiro de 2012. 

5.12. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 
disposto na Lei Complementar nO 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

5.13. O CREDENCIADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nO 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

5.14. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CREDENCIADO será acatado pela 
Divisão de Auditoria de Contas Médicas. Logo será pago o valor a menor cobrado pelo ~ 
CREDENCIADO, referente à prestação dos serviços objeto deste Edital, prescrevendo desta 
forma o direito do CREDENCIADO solicitar o pagamento da diferença a posteriori, em 30 
(trinta) dias do envio da fatura. Portanto não serão aceitas faturas complementares após corridos 
30 (trinta) dias do envio da cobrança. 

5.15. É vedado ao CREDENCIADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 
credenciamento, 

6. CLÁUSULA SEXTA - Do reajuste. 

6.1. Os valores decorrentes deste termo de credenciamento serão fixos e irreajustáveis, dado sua 
vigência limitada a um ano, nos termos da Lei nO 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, salvo 
condições extremamente excepcionais e emergenciais analisadas e aprovadas pela Diretoria de 
Saúde da Marinha. 

6.1.2. Os valores irreajustáveis referem-se somente ao Termo de Credenciamento que estiver 
vigente, podendo ser reajustado, em caso de aditivo, após o término do mesmo, a fim de manter 



7. CLÁUSULA SÉTIMA - Da vigência. 

7.1. O Termo de Credenciamento terá vigência máxima de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do mesmo. 

7.1.2. Os Termos de Credenciamento serão prorrogáveis por igual período até o limite de 60 
meses. 

7.2. O CREDENCIADO dará início aos serviços na data de assinatura do contrato. 

8. CLÁUSULA OITAVA- Da dotação orçamentária. 

8.1 Recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente credenciamento: 
H254100240, ND 339039. 

9. CLÁUSULA NONA - Da responsabilidade civil. 

9.1 A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não exclui 
nem reduz a responsabilidade do CREDENCIADO. 

9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de dano 
eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação dos serviços que 
compõem o objeto deste Credenciamento. 

9.3. O CREDENCIADO será responsável, civil e penalmente, solidariamente com terceiros 
vinculados, pelos danos causados aos pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, 
negligência, imperícia ou imprudência. 

9.4. A qualquer tempo o CREDENCIANTE, poderá realizar inspeção nas instalações dos 
CREDENCIADOS para veríficação das condições de atendimento, higiene, equipamentos e 
capacidade técnico-operativa, devendo assim ser emitindo parecer técnico pelo(s) profissional(s) 
designado para tal fim. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - Das sanções. 

10.1. As sanções aplicáveis restam previstas no item 12 - "DAS SANÇÕES" - do edital de 
credenciamento. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da rescisão. 

11.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do item 13 - "DA RESCISÃO" - do 
edital de credenciamento. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Das obrigações do CREDENCIANTE. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações do CREDENCIADO. ·~,,"r-~ ... ". 

13.1. As obrigações constam do item 11 - "OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS" - do edital 
de credenciamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA- Da negação de remuneração a militares e servidores 
civis. 

14.1. Os militares e servidores civis do Hospital Naval de Ladário, estando na ativa, não poderão 
receber remuneração ou pagamento por serviços profissionais prestados ao beneficiário na 
qualidade de credenciado. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA- Da subcontratação. 

15.1. É permitida a entidade contratada subcontratar parte dos serviços objeto deste Contrato, em 
relação às empresas ora relacionadas: 

15.1.1. Objeto - Serviços de apoio ao diagnóstico: pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
tratamento ao apoio ao diagnóstico; 

15.1.2. Objeto - Outros que se fizerem necessários. 

15.2. O sub contratado deverá preencher os requisitos de habilitação, pertinentes a sua empresa, 
postos neste Termo de Credenciamento, no Edital de Credenciamento nO 1/2018-HNLa e seus 
Anexos; 

15.3. A subcontratação não liberará o CREDENCIADO de suas responsabilidades contratuais e 
legais, quanto ao objeto subcontratado; 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- Do valor do credenciamento. 

16.1. O valor global estimado para fazer face às despesas relativas ao objeto deste 
credenciamento, abrangendo sua vigência mais as prorrogações máximas, se for o caso, terá 
como base o levantamento estimativo dos encaminhamentos que foram realizados nos últimos 12 
(doze) meses pelo HNLa, para Organizações Civis de Saúde: 

16.1.1.0 valor estimado deste credenciamento deverá ser tratado apenas como dado estatístico, 
fruto da evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base de cálculo 
para aplicação de penalidades previstas neste credenciamento; 

16.1.2. O valor estimado deste credenciamento não poderá servir de base rígida para a 
apresentação da Nota FiscallFatura Mensal, já que o total de gastos do mês dependerá dos 
atendimentos e serviços prestados no respectivo período, em consonância com o regime de 
empreitada por preço unitário; 

16.1.3. O CREDENCIADO aquiesce, desde já, a redução do valor do credenciamento a monta 
realmente executada, ainda que acarrete redução, para além do limite permitido no § lOdo art. 65 
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17.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente credenciamento será o do ~~tíbi(j de" > 

Corumbá-MS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17.1.1. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Credenciamento, em 
02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus 
efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em 
todas suas cláusulas e condições. 

Ordenador de Despesas do HNLa 
CREDENCIANTE 

Identidade N° 
CPF: 

TESTEMUNHA DO HNLA 
Identidade N° 

CPF: 

Representante do Credenciado 
Identidade N° 

CPF: 

Rubrica 

Rubrica 

Rubrica 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

, ' , 

CREDENCIANTE: UNIÃo FEDERAL 1 lIIINISTÉRIO 
DA DEFESA 1 MARINHA DO BRASIL 1 HOSPITAL 
NAVAL DE LADÁRIO 

CREDENCIADO: profissionais de saúde autônomos -
PSA. 

OBJETO: Prestação de serviços odontológicos. 

NATUREZA: Ostensiva. 

VIGÊNCIA: ------

VALOR ESTIMADO: -------

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta, empreitada por 
preço unitário. 

PROCESSO N°: _____ _ 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N°-, originado do 
Processo de Inexigibilidade N° 01/2018 - HNLa, do Edital 
de Credenciamento n° 1/2018 - HNLa. 

A União, entidade de direito público interno, por intermédio do HOSPITAL NAVAL DE 
LADÁRIO, órgão do Ministério da Defesa - Marinha do Brasil, com sede na Rua 14 de março, 
S/N, CEP: 79370-000, Centro, Ladário-MS, inscrita no CNPJ sob o n° 00.394.502/0063-47, 
representada neste ato pelo seu Ordenador de Despesas, - Capitão 
de Mar e Guerra, portador da cédula de identidade n° , expedida pelo Serviço 
de Identificação da Marinha do Brasil, inscrito no CPF sob o n° _______ -' 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
Organização Civil de SaúdelPSA , inscrita no CNPJICPF sob o n° 

------, estabelecida à Rua , Bairro , neste ato 
representada pelo Sr. , ocupante do cargo de portador 
da cédula de identidade n° expedida pela , inscrito no CPF sob o 
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n° , residente e domiciliado na cidade de - " . .... i r' I 
doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e contratado, nos te ~fe .~ aç"; 'J.; , ,: 
infraconstitucional constante do Edital de Credenciamento, que integram o pr~ 't . jY~};- .. 
Contrato, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições estipuladas: '''''''''~,<-:JQ '-'-'\~~: . .: 
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto. 

1.1 A finalidade deste Credenciamento é garantir aos beneficiários do Sistema de Assistência 
Médico-Hospitalar da Marinha, Pensionistas Militares e seus Dependentes, e servidores civis 
contribuintes do Fundo de Saúde da Marinha e seus dependentes, nas condições especificadas 
neste instrumento, no Edital com seus respectivos Anexos, por intermédio de profissional de 
saúde autônomo, prestação de serviço Odontológicos devidamente reconhecidas por parte dos 
respectivos órgãos federais das profissões e regulamentadas por lei, podendo durante o período 
de vigência ser incluído qualquer procedimento mediante simples apostila: 

1.2. O objeto contratual abrange os seguintes procedimentos/atendimentos: 

1.2.1. _________________________ -----' ___ _ 

1.2.2. As profissões e especialidades acima descritas não se constituem em um Illlillmo 
necessário, logo, o credenciamento decorrente do Edital também poderá deixar de cobrir parte 
das mesmas. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - Da vinculação ao Edital. 

2.1 Este instrumento está vinculado ao Projeto Básico e o Edital de Credenciamento n° 1/2018 
do Hospital Naval de Ladário, do qual é parte integrante, bem como seus anexos. Cabe ao 
CREDENCIADO tomar conhecimento de toda documentação por meio do site: 
www.com6dn.mar.mil.br. antes da formalização deste contrato. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - Do fundamento legal. 

~, 3.1. A presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da Lei n° 8.666/1993 -
inexigibilidade de licitação. 

4. CLÁUSULA QUARTA - Do regime de execução. 

4.1. As condições gerais de execução dos serviços constam no edital de credenciamento, projeto 
básico e seus anexos, observadas as regras especiais abaixo registradas: 

4.2. Para atendimentos, a apresentação do paciente nas instalações do CREDENCIADO. será 
responsabilidade do beneficiário. 

4.3. Todo material e medicamento utilizado por parte do CREDENCIADO no atendimento do 
paciente já está incluso no valor do procedimento. 

4.4. Os pacientes, beneficiários do FUSMA e seus dependentes, deverão ser encaminhados pela 
Divisão de Odontologia, portando a Guia de Apresentação do Usuário (GAU) , ou outro setor 
responsável, caso não exista esta Divisão na localidade do atendimento. 
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4.5. Nos casos de emergência ou de comprovada urgência, exames de raio x, eleti: . di g . '·.ke':, J 
outros exames reali~ados durant~ consultas, :letiv.as ou utilizaçãO. de materiais ~~i~ ·rito§./ .i 
nas consultas de retomo, o atendimento sera ImedIato, sem necessIdade de apresen~xao. e-(Ji:uí14 t". 
de Apresentação do Usuário, mediante a identificação do beneficiário socorrido. ' .... ~q, ... "";. j :4' 

4.5.1. Esse fato deverá ser comunicado por parte do CREDENCIADO e do usuário ou seu 
responsável legal, em no máximo 03 (três) dias úteis, através do e-mail hnla.odonto@marinha.miLbr, 

a contar da data da ocorrência, mediante o fornecimento dos elementos necessários para 
comprovação da emergência ou da urgência, a fim de controle e providências administrativas; 

4.5.2. O Hospital Naval de Ladário não se responsabilizará ou ressarcirá as despesas, caso não 
seja comprovada a urgência e (ou) a emergência ou não tenham sido cumpridas as providências 
acima previstas; e 

4.5.3. O atendimento no caso de emergência ou comprovada urgência será coberto por Guia de 
Apresentação do Usuário única, emitida impessoalmente, que abarque o atendimento que fora 
dispensado ao beneficiário, ainda que tal atendimento envolva equipe multidisciplinar. 

4.6. O encaminhamento odontológico de beneficiário observará o seguinte procedimento: 

4.6.1. O CREDENCIADO deverá solicitar ao beneficiário deste credenciamento o parecer do 
cirurgião-dentista militar ou PSA CREDENCIADO, bem como o documento de 
encaminhamento emitido por parte do CREDENCIANTE; e 

4.6.2. O CREDENCIADO deverá elaborar e entregar ao beneficiário o Plano de Tratamento em 
formulário próprio, com assinalação, no odontograma, dos contornos das lesões encontradas, 
assim como a especificação do tratamento, o material a ser empregado e o respectivo orçamento: 

4.6.3. No caso de ortodontia ou ortopedia funcional dos maxilares, fará constar, ainda, no Plano 
de Tratamento, as seguintes informações: características da má oclusão; aparatologia indicada; 
prognósticos; radiografias; e, tempo provável de tratamento. 

4.7. O tratamento somente poderá ser iniciado por parte do CREDENCIADO, após o 
recebimento do documento de autorização do CREDENCIANTE: 

4.7.1. À exceção dos casos de urgência e emergência, nenhum tratamento complementar ao 
plano autorizado, independentemente de seu valor, poderá ser iniciado sem uma nova 
autorização do CREDENCIANTE; e 

4.7.2. As despesas decorrentes de tratamento complementar iniciado sem nova Guia de 
Apresentação do Usuário não serão cobertas e serão de responsabilidade do beneficiário. 

4.8. Ao término do tratamento o CREDENCIADO deverá, imediatamente, emitir o documento 
de despesa relativo à prestação do serviço, total ou parcial, coerente com o plano de tratamento e 
orçamento propostos, onde deverá constar a assinatura do paciente, para que este se submeta a 
perícia concludente do tratamento na Divisão de Odontologia do Hospital Naval de Ladário. 

4.9. Os serviços, objeto do presente credenciamento, serão prestados pessoalmente por parte do 
profissional ora CREDENCIADO. 
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4.10. A execução e o -controle do presente instrumento poderão ser t~ l:<~ -ç~ . 'êfu, í- t 
CREDENCIANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos re\ .... s~ , ' rávés ,/ : " 
do comparecimento periódico e regular de pelo menos um dos membros ~~ '-" ;1J§~~" .--
odontologia do CREDENCIANTE às dependências do CREDENCIADO, a fIm de _ mar. a-- . 
documentação odontológica dos pacientes; assim como a qualidade das instalações e do se~iço 
prestado. 

4.11 . Os tratamentos não cobertos pelo sistema FUSMA, não se incluem na presente contratação: 

4.11.1. Caso solicitado, o CREDENCIADO obriga-se a advertir o paciente ou seu responsável de 
que suportará os pagamentos decorrentes de exame, procedimento, material e afIns. 

4.12. Os Cirurgiões Dentistas só poderão executar trabalhos referentes àquelas especialidades 
para as quais foram especifIcamente credenciados. 

4.13. No caso de interrupção do tratamento, por justo motivo, deverá o benefIciário titular 
infonnar o fato ao Hospital Navalç de Ladário, para que os serviços prestados sejam pagos. 

4.14. O abandono do tratamento, sem justifIcativa, . quer do benefIciário, quer do 
CREDENCIADO, implicará nas seguintes providências: 

4.14.1. Se o abandono ocorrer por iniciativa do CREDENCIADO, implicará no ténnino da 
autorização para o procedimento e somente serão pagos os serviços concluídos: 

4.14.1.1. Tal comportamento será comunicado ao Conselho Regional de Odontologia, no que se 
referir à ética profIssional, e provocará a instauração de processo administrativo para 
averiguação da irregularidade. 

4.14.2. Se o abandono ocorrer por iniciativa do benefIciário, implicará no ténnino da autorização 
para o procedimento e na indenização do serviço já prestado; e 

4.14.3. Será considerado abandono de tratamento a hipótese em que o benefIciário deixar de 
comparecer ao consultório, sem justifIcativa, no prazo de 30 (trinta) dias ininterruptos. 

4.15. Nos casos de internação, o CREDENCIADO deverá solicitar autorização prévia da Divisão 
de Odontologia. Em caso de urgência não é necessária a autorização prévia por parte da 
Credenciante, pois a autorização será realizada posterionnente. 

4.16. O Hospital Naval de Ladário possuirá o poder de vistoriar, de fonna irrestrita, toda a 
documentação nosológica do benefIciário, bem como a documentação contábil e fIscal pertinente 
a este credenciamento e outras documentações que se fIzerem necessárias. 

4.17. Nos casos onde fatores como risco individual à cárie, doença periodontal e outras doenças 
bucais determinarem redução na periodicidade da consulta, caracterizando uma exceção à regra, 
a CREDENCIADA deve emitir justifIcativa por meio de relatório odontológico circunstanciado 
anexado à Guia de Apresentação do Usuário, para auditoria prévia ao pagamento. 

4.18. Para as consultas de urgência odontológica, somente serão remunerados os procedimentos, 
tais como: 
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4.18.1. Processos dolorosos agudos, sendo estes: incisão e drenagem in t\ ex ãJ>~ r 
abscesso, hematoma ou flegmão da região buco-maxilo-facial, pulpotomi~ e 'til' . a .;,.; 
curativo temporário; \.-Y -~ ~ y 
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4.18.2. Hemorragias: quando necessitar de controle de hemorragia com ou sem aplicação de 
agente hemostático em região buco-maxilo-facial; 

4.18.3. Traumatismos dentários: podendo ser reimplante dentário com contenção e imobilização 
dentária de decíduos ou permanentes. Ressalta-se que a imobilização indicada em casos de 
doença periodontal não caracteriza urgência e sim tratamento eletivo. O reimplante dentário 
deverá incluir necessariamente a contenção / imobilização sendo indicado para dentes que 
sofreram avulsão total por trauma, onde serão remunerados por segmento; 

4.18.4. Fraturas de restaurações, coroas e blocos: para o restabelecimento de estética com 
restauração de resina composta fotopolimerizável em dentes anteriores (de canino a canino). Para 
os demais elementos dentários, ou seja, dentes posteriores (de pré-molares à molares) deverão 
ser considerados a confecção de restauração provisória ou colocação de curativo apenas nas 
situações de odontalgia (dor). Para os casos de cárie crônica, com perdas de curativos e troca de 
curativos endodônticos, estes não serão caracterizados como urgência, sendo enquadrados como 
procedimentos eletivos; 

4.18.5. Exodontia: serão considerados como urgência, as decorrentes de trauma (fratura radicular 
vertical) ou cárie muito extensa, ambos os casos aplicar-se-á em dias úteis de 22:00 às 06:00 
horas, sábado, domingo ou feriados. 

4.19. Nas tabelas de referência para as etapas intermediárias estão incluídos o custo dos 
procedimentos, não podendo o cirurgião-dentista credenciado desmembrá-las e cobrá-las 
separadamente. 

4.20. No confronto da avaliação dos planejamentos e tratamentos executados pela 
CREDENCIADA, uma vez constatadas imprecisões e falhas com necessidades de ajustes, /". 
poderá o auditor (cirurgião-dentista da CREDENCIANTE) emitir glosa e solicitar o retomo do 
paciente ao cirurgião-dentista da credenciada, por meio de comunicação escrita e sigilosa para as 
providências necessárias. Somente após correção, após reanálise da CREDENCIANTE e 
fmalização do processo de auditagem ocorrerá o pagamento. Caso contrário, a Guia de 
Apresentação do Usuário permanecerá sem autorização para pagamento e perderá a validade 
após decorrido prazo de 90 (noventa) dias. 

4.21. Os pacientes que obtiverem 03 (três) faltas a consultas programadas, alternadas ou não, 
sem justificativa, terão seu tratamento suspenso e a CREDENCIADA deve encaminhar a Guia de 
Apresentação do Usuário para análise e providências cabíveis ao caso, que será tratado como 
abandono / interrupção do tratamento. 

4.22. Os casos de tratamento ortodôntico deverão seguir o disposto na alínea c, do subitem 
21.4.2, do capítulo 21, da DGPM 401 - 3° revisão. 

4.23 . Em caso de reagendamento de algum procedimento/exame, sem culpa do usuário, o prazo 
máximo para a remarcação será de 7 (sete) dias corridos, salvo em caso de urgência ou 
emergência, caso em que o procedimento/exame deverá ser realizado de imediato. 
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5. CLÁUSULA QUINTA - Dos preços e das condições de pagamento. ~ .. ' . .fI r :/..i;' . 
,,::) -- t' ;' 

5.1. Os serviços serão remunerados conforme o item 8 "DO PREÇO E CO ,_ ~~ ./ 
PAGAMENTO" constante do edital de credenciamento. 

5.2. Deverão ser utilizadas as tabelas constantes dos anexos do Edital de Credenciamento 
0112018 HNLa. Não deverão ser utilizadas tabelas vindas de outras procedências, ainda que de 
sindicato, pois as tabelas poderão ter sofrido alguma adaptação necessária a este credenciamento. 

5.3. O CREDENCIANTE somente indenizará as contas apresentadas quando o usuário tiver sido 
encaminhando por parte do Hospital Naval de Ladário ou de Organização Militar responsável 
pela área, acompanhado da Guia de Apresentação do Usuário, com a assinatura do beneficiário 
ou de seu responsável que comprove a prestação do serviço: 

5.4. No caso de comprovada urgência e/ou emergência · o beneficiário poderá ser atendido 
independentemente de encaminhamento. 

5.5. Procedimentos não especificados na(s) Guia(s) de Apresentação de Usuário e os não 
cobertos não serão ressarcidos por parte do CREDENCIANTE. 

5.5.1. Esta cláusula trata apenas de casos eletivos, em que não há nenhum prejuízo para o 
paciente em aguardar a alteração da guia. Caso haj a necessidade de alteração durante algum 
procedimento ou em caso de urgência, o Credenciado terá até 72 horas úteis para encaminhar a 
guia para a devida correção, por meio do e-mail hnla.odonto@marinha.mil.br ou por meio de 
oficio, a critério da Credenciada. 

5.6. É vedado ao CREDENCIADO cobrar diretamente do beneficiário do FUSMA qualquer 
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios, além 
dos constantes das tabelas acima pactuadas. 

5.7. O pagamento deverá ser precedido de consulta quanto à regularidade fiscal do 
CREDENCIADO. 

5.7.1. O pagamento dar-se-á em 30 (trinta) dias após a auditoria ou reconsideração do recurso de 
glosa. 

5.8. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária, em favor do CREDENCIADO, 
na conta corrente, agência e banco informados, após a apresentação de Nota Fiscal dos serviços e 
auditoria das faturas devidamente discriminadas. Deverá constar no corpo das respectivas faturas 
o período de competência do faturamento. 

5.9. A Nota Fiscal correspondente ao serviço prestado deverá ser emitida em nome do Hospital 
Naval de Ladário, portador do CNPJ n° 00.394.502/0063-47, constando o número da Nota de 
Empenho correspondente e os dados bancários do CREDENCIADO, para crédito em conta 
corrente do valor devido, assim como a discriminação detalhada dos serviços cobrados. 

5.10. Os valores vigentes na data de atendimento serão os considerados para a quitação das 
faturas. 
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5.11. O CREDENCIADO se obriga a apresentar à CREDENCIANTE, até ii?rJ::l{) , ~ ~ ! 
subsequente ao atendimento, a fatura, em nome do Hos~ital Naval,de LadáriO'\"'Q~ :IO} . 
os comRr~vantes de despesas, as ?ulas d.e Apresentaç~o de Usuano com as ~~ ..... "'doY' •• { , 
b~ne~c~anos ou ?e seus responsáveIs, rel~tlvoS aos ate~dlillentos presta~os no m~~I'!.9 J""? .ffq.i "i'-/ "' 
dlscflillmando numero de ordem, data, numero da GUla de Apresentaçao do Usu~n&tne do" 
usuário, capa de lote devidamente preenchida (anexo W), número do documento de identidade, 
número de matrícula do Servidor Civil ou de seu dependente, se for o caso, código das Tabelas 
acordadas nos credenciamentos, valor em R$ (reais) e relatório de conferência (espelho): 

5.11.1 O CREDENCIANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que sejam 
decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos estipulados e com 
vícios formais que ensejem devolução; 

5.11.2. O CREDENCIADO deverá apresentar a documentação referente ao atendimento 
prestado, discriminando os serviços realizados e os respectivos valores, bem como as faturas dos 
tratamentos de emergências/urgências em lotes separados das demais; 

5.11.3 O CREDENCIANTE restituirá a documentação acima citada, se a mesma apresentar 
rasuras, incorreções ou outros vícios de forma em até 15 (quinze) dias do respectivo protocolo; e 

5.11.4. Aceita a documentação, dentro do prazo acima fixado, a mesma será recebida por meio 
de termo circunstanciado assinado pelas partes. 

5.11.5. O CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas, por meio da Divisão de 
Odontologia do Hospital Naval de Ladário, e o pagamento das despesas constantes das notas 
fiscais no prazo máximo de 3 O dias e o pagamento das despesas constantes das notas fiscais será 
realizado em até 30 dias, a contar logo após o término da auditoria, sendo vedada a acumulação 
das mesmas para providências posteriores sem motivos justificados. 

5.11.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas, será 
imediatamente informada ao CREDENCIADO. 

5.11.7. O CREDENCIANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a remuneração ,~
pelos serviços prestados especificados nas faturas que não estiverem de acordo com este 
Contrato ou Edital de Credenciamento nO 1/2018 e seus Anexos, inclusive Projeto Básico: 

5.11.8. A Divisão de Odontologia do Hospital Naval de Ladário possuirá o prazo de 30 (trinta) 
dias para apresentar Relatório de Auditoria de Contas, anexo T do edital, por meio do e-mail 
hnla.odonto@marinha.mil.br, contado a partir da entrada da fatura no Hospital Naval de Ladário; 

5.11.8.1. Os códigos de glosas serão retirados da Lista Referencial de Glosa, anexo O deste 
edital; 

5.11.9. A CREDENCIADA poderá interpor representação, nos termos do art. 109, 11, da Lei nO 
8.666/1993, contra a decisão da glosa por meio do modelo de Relatório de Recurso de Glosa, 
anexo U do edital, dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis; 

5.11.10. Caso a Divisão de Odontologia reconsidere sua decisão, reconsidere sua decisão, o 
procedimento prosseguirá seu curso para pagamento em até 30 (trinta) dias. 
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reconsidere sua decisão, 

6. CLÁUSULA SEXTA - Do Encaminhamento. 

6.1. A Guia de Apresentação do Usuário (GAU) é o documento que autoriza o atendimento aos 
beneficiários do Sistema FUSMA. As Guias de Apresentação do usuário são emitidas pelo Setor 
de Guias após solicitação médica, previamente ao atendimento. A CREDENCIADA limita-se ao 
atendimento dos usuários portadores da Guia de Apresentação do usuário, exceto no caso de 
urgência ou emergência; 

6.2. As Guias de Apresentação do usuário tem validade de 30 dias corridos da data de emissão 
para o atendimento ao paciente; 

6.3. O CREDENCIADO fica autorizado a realizar somente os procedimentos e despesas 
descritos nas Guias de Apresentação do usuário, exceto nos casos de urgência ou emergência 
devidamente comprovado; 

6.4. Em casos urgência ou emergência, o CREDENCIADO está autorizada a atender o paciente 
sem Guia de Apresentação do usuário, devendo ser comunicada a CREDENCIANTE, no prazo 
de 24 horas. A emissão das respectivas Guias de Apresentação do usuário fica condicionada a 
comprovação de urgência ou emergência pelo cirurgião-dentista; 

6.5. A partir da comunicação da Credenciada, a Credenciante terá o prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis para a emissão da guia de urgência. 

6.6. É responsabilidade do CREDENCIADO providenciar todas as autorizações e ou Guias de 
Apresentação de Usuário (GAU) junto a CREDENCIANTE. 

6.7. A CREDENCIANTE se reserva ao direito de suspender os encaminhamentos quando a 
CREDENCIADA apresentar irregularidades nas certidões quanto à regularidade fiscal, 
regularidade trabalhista, qualificação técnica e habilitação jurídica. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - Da Apresentação e Auditoria das Faturas. 

7.1. O prazo para o faturamento e apresentação da fatura na Divisão de odontologia será até o dia 
10 do mês subsequente ao atendimento. As Guias de Apresentação de Usuário não apresentadas 
até 90 dias corridos da data do atendimento são automaticamente excluídas do sistema. A 
apresentação da fatura em data posterior a este prazo implica em glosa administrativa; ; 

7.2. A documentação comprobatória da realização ou prestação do atendimento ao paciente é 
obrigatória e de inteira responsabilidade do CREDENCIADO, sendo considerada parte 
integrante da fatura. A sua ausência implica em glosa administrativa, não cabendo recurso; 

7.2.1. Serão considerados para efeito de comprovação de prestação de serviços: 

7.2.1.1 Prontuário odontológico, para auditoria in loco; 
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7.2.1.2R~latório OU declaração de atendimento assinado pelo cirurgião-dentista, ~(,~~~~;.~"1j 
identificação do paciente, data do atendimento e descrição dos serviços prestados)(~ ~,~ :.:! <"":~' ,:, 

7 .2.1.3 Para os tratamentos Endodônticos, próteses fixas e implantes, será obrigatória a ~.9 .. __ .~; '_ .... '.~/' 
apresentação de Rx fmal para comprovação da conformidade do tratamento realizado; 

7.3.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CREDENCIADO será acatado pela 
Divisão de Auditoria de Contas Médicas. Logo será pago o valor a menor cobrado pelo 
CREDENCIADO, referente à prestação dos serviços objeto deste Edital, prescrevendo desta 
forma o direito do CREDENCIADO solicitar o pagamento da diferença a posteriori, em 30 
(trinta) dias do envio da fatura. Portanto não serão aceitas faturas complementares após corridos 
30 (trinta) dias do envio da cobrança. 

7.4. O CREDENCIANTE receberá faturas, nos dias com expediente, de segunda a sexta-feira de 
8h às 11h; 

7.5. As faturas apresentadas na Divisão de Odontologia do Hospital Naval de Ladário deverão 
conter os seguintes documentos: 

7.5.1. Resumo de fatura em duas vias (a primeira via para compor o processo e a segunda retoma 
ao prestador com o recebido da Seção de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de 
Ladário); 

7.5.2. Respectiva documentação do paciente (GE original, solicitação médica, comprovante de 
realização do atendimento, assinado pelo profissional e detalhamento de despesa); 

7.6. A Divisão de Odontologia do Hospital Naval de Ladário efetua a análise técnica da fatura, 
glosando as cobranças fora de conformidade e enviando à Credenciada um Relatório de Glosa. 
Observar o que se segue: 

7.6.1. O prazo estabelecido no Credenciamento para interpor recurso de glosa começa a contar a /'_ 
partir da data do envio do Relatório de Glosa. 

7.6.2. Após transcorrido o prazo estabelecido no Credenciamento e, não havendo manifestação 
por parte da Credenciada, ficará subentendido que a Credenciada acatou a Glosa. Assim, o 
auditor militar deixará a ContalFatura seguir os trâmites normais da Divisão com a fmalidade de 
processar o pagamento da mesma. 

7.6.3. De posse do Relatório de Glosa e, não havendo concordância com a glosa, o auditor ou 
faturista da Credenciada, dentro do prazo estabelecido no Credenciamento, deve manifestar-se 
por escrito junto a Divisão de Odontologia do Hospital Naval de Ladário, justificando item a 
item as discordâncias, com base no Credenciamento e nas Tabelas acordadas (não serão aceitos 
recursos genéricos. Exemplo: "solicitamos revisão da Fatura nO tal"). 

7.6.4. Sugerimos, após envio do pedido de recurso de glosa por escrito, entrar em contato 
telefônico com o auditor militar, entre 7:00 e 13:00 horas, pelo telefone: (67) 3234-1225, para 
questionar com este os pontos divergentes. Não havendo acordo entre as partes via telefone, o 
auditor ou faturista da Credenciada poderá agendar uma data com o auditor militar para vistas a 
fatura discordante. 
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8. CLÁUSULA OITAVA- Do reajuste. 

8.1. Os valores decorrentes deste termo de credenciamento serão fixos e irreajustáveis, dado sua 
vigência limitada a um ano, nos termos da Lei nO 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, salvo 
condições extremamente excepcionais e emergenciais analisadas e aprovadas pela Diretoria de 
Saúde da Marinha. 

8.1.2. Os valores irreajustáveis referem-se somente ao Termo de Credenciamento que estiver 
vigente, podendo ser reajustado, em caso de aditivo, após o término do mesmo, a fim de manter 
o reequilíbrio econômico e frnanceiro do contrato. 

8.1.3 . A CREDENCIANTE poderá elaborar novo edital de credenciamento a cada ano, formando 
os valores a partir de pesquisa atualizada de preços praticados em cada região. 

9. CLÁUSULA NONA - Da vigência. 

9.1 O Termo de Credenciamento terá vigência máxima de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do mesmo. 

9.1.1 Os Termos de Credenciamento serão prorrogáveis por igual período até o limite de 60 
meses. 

9.2. O CREDENCIADO dará iIÚcio aos serviços na data de assinatura do contrato. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - Da dotação orçamentária. 

10.1 Recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente credenciamento: 
H254100240, ND 339039. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Da responsabilidade civil. 

11 .1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não exclui 
nem reduz a responsabilidade do CREDENCIADO. 

11.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de dano 
eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação dos serviços que 
compõem o objeto deste Credenciamento. 

11.3. O CREDENCIADO será responsável, civil e penalmente, solidariamente com terceiros 
vinculados, pelos danos causados aos pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, 
negligência, imperícia ou imprudência. 

11.4. A qualquer tempo o CREDENCIANTE, poderá realizar inspeção nas instalações dos 
CREDENCIADOS para verificação das condições de atendimento, higiene, equipamentos e 
capacidade técnico-operativa, devendo assim ser emitindo parecer técnico pelo(s) profissional(s) 
designado para tal fim. 
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12.1 As sanções aplicáveis restam previstas no item 12 - "DAS SANÇÕES" - d"6'"~mtl -lTti /" .-...,.-----credenciamento. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da rescisão. 

13.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do item 13 - "DA RESCISÃO" -
do edital de credenciamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-Das obrigações do CREDENCIANTE. 

14.1. As obrigações constam do item 10 - "OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE" - do edital 
de credenciamento. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QillNTA - Das obrigações do CREDENCIADO. 

15.1. As obrigações constam do item 11- "OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS" - do edital 
de credenciamento. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da negação de remuneração a militares e servidores 
civis. 

16.1 Os militares e servidores civis do Hospital Naval de Ladário, estando na ativa, não poderão 
receber remuneração ou pagamento por serviços profissionais prestados ao beneficiário na 
qualidade de credenciado. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Da subcontratação. 

17.1 É permitida a entidade contratada subcontratar parte dos serviços o bj eto deste Contrato, em 
relação às empresas ora relacionadas: 

17.1.1. Objeto - Serviços de apoio ao diagnóstico: pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
tratamento ao apoio ao diagnóstico; 

17.1.2. Objeto - Outros que se fizerem necessários. 

17.2. O subcontratado deverá preencher os requisitos de habilitação, pertinentes a sua empresa, 
postos neste Termo de Credenciamento, no Edital de Credenciamento n° 1/2018-HNLa e seus 
Anexos; 

17.3. A subcontratação não liberará o CREDENCIADO de suas responsabilidades contratuais e 
legais, quanto ao objeto subcontratado. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Do valor do credenciamento. 

18.1. O valor global estimado para fazer face às despesas relativas ao objeto deste 
credenciamento, abrangendo sua vigência mais as prorrogações máximas, se for o caso, terá 
como base o levantamento estimativo dos encaminhamentos que foram realizados nos últimos 12 
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18.1.1 O valor estimado deste credenciamento deverá ser tratado apenas como d~~ , . " ~/ "'. ~ \ .".-
fruto da evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base ae--eáleulô 
para aplicação de penalidades previstas neste credenciamento; 

18.1.2. O valor estimado deste credenciamento não poderá servir de base rígida para a 
apresentação da Nota FiscallFatura Mensal, já que o total de gastos do mês dependerá dos 
atendimentos e serviços prestados no respectivo período, em consonância com o regime de 
empreitada por preço unitário; 

18.1.3. O CREDENCIADO aquiesce, desde já, a redução do valor do credenciamento a monta 
realmente executada, ainda que acarrete redução, para além do limite permitido no § 1 ° do art. 65 
da Lei nO 8666/1993, observado que inexistirá expectativa de direto quanto o valor estimado. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA- Do foro. 

19.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente credenciamento será o do município de 
Corumbá-MS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Credenciamento, em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus 
efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em 
todas suas cláusulas e condições. 

Ordenador de Despesas do HNLa 
CREDENCIANTE 

Identidade N° 
CPF: 

TESTEMUNHA DO HNLA 
Identidade N° 

CPF: 

Representante do Credenciado 
Identidade N° 

CPF: 

Rubrica 

Rubrica 

Rubrica 



MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

UNIÃO CREDENCIAMENTO FEDERAL / 
MINISTÉRIO DA DEFESA / MARINHA DO BRASIL / 
HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

CREDENCIADO: Clínicas Médicas Especializadas. 

OBJETO: Prestação de serviços de assistência médico
hospitalar. 

NATUREZA: Ostensiva. 

VIGÊNCIA: ------

VALOR ESTIMADO: _____ _ 

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta, empreitada por 
preço unitário. 

PROCESSO N°: _____ _ 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N° ____ _ 
originado do Processo de Inexigibilidade N° 01/2018 -
HNLa, do Edital de Credenciamento nO 1/2018 - HNLa. 

A União, entidade de direito público interno, por intermédio do HOSPITAL NAVAL DE 
LADÁRIO, órgão do Ministério da Defesa - Marinha do Brasil, com sede na Rua 14 de março, 
SIN, CEP: 79370-000, Centro, Ladário-MS, inscrita no CNPJ sob o nO 00.394.502/0063-47, 
representada neste ato pelo seu Ordenador de Despesas, - Capitão 
de Mar e Guerra, portador da cédula de identidade nO , expedida pelo Serviço 
de Identificação da Marinha do Brasil, inscrito no CPF sob o nO _______ _ 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
Organização Civil de Saúde , inscrita no CNPJ sob o nO 

, estabelecida à Rua , Bairro 
---------~ 

, neste ato representada pelo Sr. , ocupante do cargo ------' 



1. CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto. 

1.1 . A finalidade deste Credenciamento é garantir aos beneficiários do Sistema de Assistência 
Médico-Hospitalar da Marinha, Pensionistas Militares e seus Dependentes, e servidores civis 
contribuintes do Fundo de Saúde da Marinha e seus dependentes, nas condições especificadas 
neste instrumento, no Edital com seus respectivos Anexos, por intennédio de assistência Médico
Hospitalar, ambulatorial, atendimento de EmergênciaJUrgência em regime de 24 horas diárias, 
podendo durante o período de vigência ser incluído qualquer procedimento mediante simples 
apostila: 

1.2. O objeto contratual abrange os seguintes procedimentos/atendimentos: 

1.2.1. ____________________________ _ 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - Da vinculação ao Edital. 

2.1. Este instrumento está vinculado ao Projeto Básico e o Edital de Credenciamento nO 1/2018 
do Hospital Naval de Ladário, do qual é parte integrante, bem como seus anexos. Cabe ao 
CREDENCIADO tomar conhecimento de toda documentação por melO do site: 
www.com6dn.mar.mil.br. antes da fonnalização deste contrato. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA- Do fundamento legal. 

3.1. A presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da Lei nO 8.666/1993 -
inexigibilidade de licitação. 

4. CLÁUSULA QUARTA - Do regime de execução. 

4.1 . As condições gerais de execução dos serviços constam no edital de credenciamento, projeto 
básico e seus anexos, observadas as regras especiais abaixo registradas: 

4.2. Para atendimentos ambulatoriais e/ou procedimentos eletivos, a apresentação do paciente 
nas instalações do CREDENCIADO correrá por conta do beneficiário. 

4.3 . Quando necessária, a remoção do paciente ocorrerá por meio de ambulância do Ho~pital 
N aval de Ladário ou por serviço terceirizado. 

4.4. Nos casos de atendimento nas áreas de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e 
psicologia, o encaminhamento deverá ser efetuado, prioritariamente, por médico militar, depois 
de verificado o parecer do médico especialista e quando esgotados todos os recursos existentes 
naOMS. 
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4.5. O CREDENCIADO, presentado no seu Corpo Clínico, prestará ass . ' ~-.~q~ r 
hospitalar confonne a seguinte discriminação: cuidados rotineiros de enfennage .. , '" ser ~ 
consumido em serviços cirúrgicos e em curativos, recursos complementares dê.:. . ~ i 
terapia, salas de cirurgia e instalações equipadas com material e instrumental n Gri~ lo'/'" 
execução de atos médicos, medicação, alojamento, serviço de lavanderia, demais serventiaS e 
alimentação, inclusive dietas especiais e outros produtos nutricionais quando prescritos por parte 
do médico assistente. 

4.6. Os serviços contratados serão prestados diretamente por profissional da própria Organização 
Civil de Saúde, entendendo-se como: 

4.6.1. O membro do Corpo Clínico do CREDENCIADO; 

4.6.2. O que tenha vínculo de emprego com o CREDENCIADO; e 

4.6.3.0 autônomo que presta serviço ao CREDENCIADO. 

4.7. Equipara-se ao subitem 9.3, o profissional de saúde integrante de pessoa jurídica que exerça 
atividades na área de saúde, em caráter regular, nas instalações do CREDENCIADO. 

4.8. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo CREDENCIANTE, 
mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados, através do comparecimento 
periódico e regular de pelo menos um dos membros da equipe de Auditores do 
CREDENCIANTE às dependências do CREDENCIADO, a fim de examinar a documentação 
nosológica dos pacientes; assim como a qualidade das instalações e do serviço prestado. 

4.9. O CREDENCIADO se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CREDENCIANTE, 
documentos médico-legais, justificativas para exames, lista de pacientes internados e quaisquer 
outros documentos pertinentes segundo as nonnas de regulamentação vigentes. 

4.9.1. O arquivamento, guarda, sigilo e responsabilidade inerente aos prontuários médicos dos 
pacientes, bem como todas as peças que o compõe, são dos hospitais e clínicas em que o ~~ 
beneficiário foi assistido, não recaindo ao CREDENCIADO tal responsabilidade. 

4.10. A solicitação de exame ou procedimento coberto pelo FUSMA, decorrente de atendimento 
realizado em OCS ou por PSA, será, obrigatoriamente, precedida de análise por médico militar 
do Hospital Naval de Ladário, que decidirá pela sua autorização ou negação. 

4.11. É vedada a prescrição de exames em bloco ou daqueles que partam da iniciativa do próprio 
usuário. 

4.12. Os tratamentos não cobertos pelo sistema FUSMA, não se incluem na presente contratação: 

4.12.1. Caso solicitado, o CREDENCIADO obriga-se a advertir o paciente ou seu responsável de 
que suportará os pagamentos decorrentes de exame, procedimento, material e afins. 

4.13. O Hospital Naval de Ladário possuirá o poder de vistoriar, de fonna irrestrita, toda a 
documentação nosológica do beneficiário, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente 
a este credenciamento e outras documentações que se fizerem necessárias. 



5. CLÁUSULA OillNTA - Dos preços e das condições de pagamento. 

5.1. Pelos serviços prestados, remunerar-se-á conforme valoração dos portes anestésicos 
descritos no quadro abaixo: 

PORTE 1 IR$ 142,00 
PORTE 2 IR$ 205,00 
IPORTE 3 IR$ 300,00 
PORTE 4 IR$ 450,00 
PORTE 5 IR$ 685,00 
PORTE 6 IR$ 950,00 
PORTE 7 IR$ 1.355,00 
PORTE 8 IR$ 1.788,00 

5.2. Os portes anestésicos seguIrao as orientações gerais e específicas para anestesiologia 
contidas na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 

5.3. O CONTRATANTE somente indenizará as contas apresentadas, quando o usuário tenha sido 
encaminhado por parte do Setor de Guias do Hospital Naval de Ladário, acompanhado da Guia 
de Apresentação do Usuário, com a assinatura do beneficiário ou de seu responsável que 
comprove a prestação do serviço. 

5.4. No caso de comprovada urgência e(ou) emergência o beneficiário poderá ser atendido 
independentemente de encaminhamento. 

5.5. Procedimentos não especificados na(s) Guia(s) de Apresentação de Usuário não serão 
ressarcidos por parte do CREDENCIANTE. 

5.5.1. Esta cláusula trata apenas de casos eletivos, em que não há nenhum prejuízo para o 
paciente em aguardar a alteração da guia. Caso haja necessidade de alteração durante algum 
procedimento ou em caso de urgência, o Credenciado terá até 72 horas úteis para encaminhar a 
guia para a devida correção, por meio do e-mail j.cavalheiro@'marinhamil.br ou por meio de 
ofício, a critério da Credenciada. 

5.6. O pagamento deverá ser precedido de consulta quanto à regularidade fiscal do 
CREDENCIADO. 

5.7. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a auditoria da fatura, mediante 
Ordem Bancária, em favor do CREDENCIADO, na conta corrente, agência e banco informados, 
após a apresentação de Nota Fiscal dos serviços. Deverá constar no corpo das respectivas faturas 
o período de competência do faturamento. 

5.7.1. O pagamento dar-se-á em 30 (trinta) dias após a auditoria ou reconsideração do recurso de 
glosa. 

5.8. A Nota Fiscal correspondente ao serviço prestado deverá ser emitida em nome do Hospital 
Naval de Ladário, portador do CNPJ n° 00.394.502/0063-47, constando o número da Nota de 
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5.9. Os valores vigentes na data de atendimento serão os considerados para a quitação das 
faturas. 

5.10. A Diária Hospitalar será contada do dia imediato da internação, excluído o dia da alta 
hospitalar, se a mesma ocorrer até às 12 (doze) horas. 

5.11. O CREDENCIADO se obriga a apresentar à CREDENCIANTE, até o dia 10 do mês 
subsequente ao atendimento, a fatura, em nome do Hospital Naval de Ladário, anexando todos 
os comprovantes de despesas, as Guias de Apresentação de Usuário com as assinaturas dos 
beneficiários ou de seus responsáveis, relativos aos atendimentos prestados no mês considerado, 
discriminando número de ordem, data, número da Guia de Apresentação do Usuário, nome do 
usuário, capa de lote devidamente preenchida (anexo W), número do documento de identidade, 
número de matrícula do Servidor Civil ou de seu dependente, se for o caso, código das Tabelas 
acordadas nos credenciamentos, valor em R$ (reais) e relatório de conferência (espelho): 

5.11.1. ° CREDENCIANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que sejam 
decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos estipulados e com 
vícios formais que ensejem devolução; 

5.11.2 O prazo máximo em que o CREDENCIANTE obriga-se a receber a fatura é de 90 
(noventa) dias. Passando deste prazo, o CREDENCIANTE poderá considerar a fatura indevida 
por falha administrativa, após análise do Ordenador de Despesas do Hospital Naval de Ladário. 

5.11.3. O CREDENCIANTE restituirá a documentação acima citada, se a mesma apresentar 
rasuras, incorreções ou outros vícios de forma em até 15 (quinze) dias do respectivo protocolo; e 

5.11.4. Aceita a documentação, dentro do prazo acima fixado, a mesma será recebida por meio 
de termo circustanciado assinado pelas partes. 

5.11.5. O CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas, por meio da Divisão de Auditoria 
de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário no prazo máximo de 30 dias, e o pagamento 
das despesas constantes das notas fiscais será realizado em até 30 dias, a contar logo após o 
término da auditoria, sendo vedada a acumulação das mesmas para providências posteriores sem 
motivos justificados. 

5.11.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas, será 
imediatamente informada ao CREDENCIADO. 

5.11.7. O CREDENCIANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a remuneração 
pelos serviços prestados especificados nas faturas que não estiverem de acordo com este 
Contrato ou Edital de Credenciamento nO 1/2018 e seus Anexos, inclusive Projeto Básico. 

5.11.8. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário possuirá o prazo 
de 30 (trinta) dias para apresentar Relatório de Auditoria de Contas, anexo T do edital, por meio 
do e-mail hnla.auditoria@marinha.mil.br. contado a partir da entrada da fatura no Hospital Naval 

de Ladário; 
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5.11.9. A CREDENCIADA poderá interpor representação, nos tennos do art. 109, n, ~ÍIÍ~·..-'''' 
8.666/1993, contra a decisão da glosa por meio do modelo de Relatório de Recurso de Glosa, 
anexo U do edital, dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis; 

5.11.10. O silêncio por parte do CREDENCIANTE durante o prazo para análise do recurso de 
glosa consiste em aceite tácito do pleito; 

5.11.11. Caso a Divisão de Auditoria de Contas Médicas reconsidere sua decisão, o 
procedimento prosseguirá seu curso para pagamento em até 30 (trinta) dias; e 

5.11.12. Caso a Divisão de Auditoria não reconsidere sua decisão, o valor glosado será 
descontado do valor da fatura. 

6. CLÁUSULA SEXTA - Do Encaminhamento. 

6.1 . A Guia de Apresentação do Usuário (GAU) é o documento que autoriza o atendimento aos 
beneficiários do Sistema FUSMA. As Guia de Apresentação do usuário são emitidas pelo Setor 
de Guias após solicitação médica, previamente ao atendimento. A CREDENCIADA limita-se ao 
atendimento dos usuários portadores da Guia de Apresentação do usuário, exceto no caso de 
urgência ou emergência; 

6.2. As Guia de Apresentação do usuário tem validade de 30 dias corridos da data de emissão 
para o atendimento ao paciente; 

6.3. O CREDENCIADO fica autorizado a realizar somente os procedimentos e despesas 
descritos nas Guias de Apresentação do usuário, exceto nos casos de urgência ou emergência 
devidamente comprovado; 

6.4. Em casos urgência ou emergência, o CREDENCIADO está autorizada a atender o paciente 
sem Guia de Apresentação do usuário, devendo ser comunicada a CREDENCIANTE, no prazo 
de 24 horas. A emissão das respectivas Guia de Apresentação do usuário fica condicionada ·a 
comprovação de urgência ou emergência pelo médico; 

6.5. Em caso de urgência e emergência, o Credenciante se compromete a emitir a Guia de 
Autorização em um prazo máximo de 05 dias. Somente a partir da emissão da guia de 
autorização que começará a contar o prazo para a entrega da fatura por parte da Credenciada. 

6.6. É responsabilidade do CREDENCIADO providenciar todas as autorizações e ou Guia de 
Apresentação do usuário junto a CREDENCIANTE. 

6.7. Caso a Credenciante não envie a Guia de Apresentação do usuário em até 15 (quinze) dias 
úteis, em caso de atendimento de urgência ou emergência, a credenciada deverá solicitar 
autorização para a Divisão de Regulação do Hospital Naval de Ladário, para envio da fatura, 
anexando o comprovante do pedido de emissão da Guia de Apresentação do usuário, a fim de 
pennitir a contagem de prazos para auditoria da mesma. Tão logo seja emitida a guia por: parte 
do Hospital Naval de Ladário, a mesma deve ser encaminhada para ao credenciado, a fim de 
encaminhamento para anexação à fatura e prosseguimento do curso para auditoria. 
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6.7.2. Para a emissão da Guia de Apresentação do usuário, o credenciado obriga-se a enviar: 

a) Justificativa médica; 
b) Laudo de exames complementares; 
c) Orçamento do procedimento: 
I) Honorários médicos; 
lI) Taxas e diárias; 
IlI) Materiais e medicamentos; 
IV) OPME (órtese prótese e materiais especiais); e 
d) Relatório médico. 

6.8. Os procedimentos que não constam do rol da ANS, assim como os materiais, medicamentos ...-. 
e correlatos de uso experimental, sem registro no Ministério da Saúde, sem licença da ANVISA, 
não tem cobertura pelo FUSMA; 

6.9. Não podem ser cobrados dos beneficiários do FUSMA, extra conta hospitalar, quaisquer 
valores de procedimentos, taxas, medicamentos e/ou materiais; 

6.10. O prestador, como portador das Guias de Apresentação do usuarlO, assume inteira 
responsabilidade pelas mesmas e, ao recebê-las, deve: conferir os dados de identificação do 
paciente, validade da Guia de Apresentação do usuário (30 dias da data de emissão), 
identificação do prestador de serviço, assinatura do paciente, número de diárias, padrão de 
acomodação, OPME e respectivas taxas, e a correspondência entre os procedimentos autorizados 
e a solicitação médica. O prestador não deve receber qualquer Guia de Apresentação do usuário 
em que os itens citados estejam incorretos ou divergentes; 

6.11. A CREDENCIANTE se reserva ao direito de suspender os encaminhamentos quando a 
CREDENCIADA apresentar irregularidades nas certidões quanto à regularidade fiscal,~_ 
regularidade trabalhista, qualificação técnica e habilitação jurídica. . 

6.12. O CREDENCIADO poderá realizar os procedimentos nas dependências do Hospital Naval 
de Ladário. Neste caso serão pagos apenas os honorários relativos à respectiva especialidade, 
uma vez que as demais despesas ocorrerão por conta do Hospital Naval de Ladário. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - Da Apresentação e Auditoria das Faturas. 

7.1. O prazo para o faturamento e apresentação da fatura na Secretaria do Hospital Naval de 
Ladário será até o dia lOdo mês subsequente ao atendimento. As Guias de Apresentação de 
Usuário não apresentadas até 90 dias corridos da data do atendimento são automaticamente 
excluídas do sistema. A apresentação da fatura em data posterior a este prazo implica em glosa 
administrativa; 

7.2. A documentação comprobatória da realização ou prestação do atendimento ao paciente é 
obrigatória e de inteira responsabilidade do CREDENCIADO, sendo considerada parte 
integrante da fatura. A sua ausência implica em glosa administrativa, não cabendo recurso; 
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7.2.1.2. Relatório ou declaração de atendimento assinado pelo médico, onde conste a 
identificação do paciente, data do atendimento e descrição dos serviços prestados; 

7.3. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CREDENCIADO será acatado pela 
Divisão de Auditoria de Contas Médicas. Logo será pago o valor a menor cobrado pelo 
CREDENCIADO, referente à prestação dos serviços objeto deste Edital, prescrevendo desta 
forma o direito do CREDENCIADO solicitar o pagamento da diferença a posteriori, em 30 
(trinta) dias do envio da fatura. Portanto não serão aceitas faturas complementares após corridos 
30 (trinta) dias do envio da cobrança. 

7.4. O CREDENCIANTE receberá faturas, nos dias com expediente, de segunda a sexta-feira de 
8h às Uh; 

7.5. As faturas apresentadas na Secretaria do Hospital Naval de Ladário deverão conter os 
seguintes documentos: 

7.5.1. Resumo de fatura em duas vias (a primeira via para compor o processo e a segunda retoma 
ao prestador com o recebido da Seção de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de 
Ladário); 

7.5.2. Respectiva documentação do paciente (GE original, solicitação médica, comprovante de 
realização do atendimento, assinado pelo profissional e detalhamento de despesa); 

7.6. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário efetua a análise 
técnica da fatura, glosando as cobranças fora de conformidade e enviando à Credenciada um 
Relatório de Glosa. Observar o que se segue: 

7.6.1. O prazo estabelecido no Credenciamento para interpor recurso de glosa começa a contar a 
partir da data do envio do Relatório de Glosa. 

7.6.2. Após transcorrido o prazo estabelecido no Credenciamento e, não havendo manifestação 
por parte da Credenciada, ficará subentendido que a Credenciada acatou a Glosa. Assim, o 
auditor militar deixará a ContalFatura seguir os trâmites normais da Divisão com a finalidade de 
processar o pagamento da mesma. 

7.6.3. De posse do Relatório de Glosa e, não havendo concordância com a glosa, o auditor ou 
faturista da Credenciada, dentro do prazo estabelecido no Credenciamento, deve manifestar-se 
por escrito junto a Seção de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário, 
justificando item a item as discordâncias, com base no Credenciamento e nas Tabelas acordadas 
(não serão aceitos recursos genéricos. Exemplo: "solicitamos revisão da Fatura nO tal"). 

7.6.4. Sugerimos, após envio do pedido de recurso de glosa por escrito, entrar em contato 
telefônico com o auditor militar, entre 7:00 e 13:00 horas, pelo telefone: (67) 3234-1225, para 
questionar com este os pontos divergentes. Não havendo acordo entre as partes via telefone, o 
auditor ou faturista da Credenciada poderá agendar uma data com o auditor militar para vistas a 
fatura discordante. 
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8. CLÁUSULA OITAVA- Do reajuste. 

8.1. Os valores decorrentes deste termo de credenciamento serão fIxos e irreajustáveis, dado sua 
vigência limitada a um ano, nos termos da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, salvo 
condições extremamente excepcionais e emergenciais analisadas e aprovadas pela Diretoria de 
Saúde da Marinha 

8.1.2. Os valores irreajustáveis referem-se somente ao Termo de Credenciamento que estiver 
vigente, podendo ser reajustado, em caso de aditivo, após o término do mesmo, a fIm de manter 
o reequilíbrio econômico e frnanceiro do contrato. 

8.1.3. A CREDENCIANTE poderá elaborar novo edital de credenciamento a cada ano, formando ,"
os valores a partir de pesquisa atualizada de preços praticados em cada região. 

9. CLÁUSULA NONA- Da vigência. 

9.1. O Termo de Credenciamento terá vigência máxima de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do mesmo, respeitada a vigência do edital de credenciamento. 

9.1.2. Os Termos de Credenciamento serão prorrogáveis por igual período até o limite de 60 
meses, respeitada a vigência do edital de credenciamento. 

9.2. O CREDENCIADO dará início aos serviços na data de assinatura do contrato. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- Da dotação orçamentária. 

10.1 Recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente credenciamento: 
H254100240, ND 339039. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da responsabilidade civil. 

11.1 . A fIscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não exclui 
nem reduz a responsabilidade do CREDENCIADO. 

11.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de dano 
eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação dos serviços que 
compõem o objeto deste Credenciamento. 

11.3. O CREDENCIADO será responsável, civil e penalmente, solidariamente com terceiros 
vinculados, pelos danos causados aos pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, 
negligência, imperícia ou imprudência. 

11.4. A qualquer tempo o CREDENCIANTE, poderá realizar inspeção nas instalações dos 
CREDENCIADOS para verifIcação das condições de atendimento, higiene, equipamentos e 
capacidade técnico-operativa, devendo assim ser emitindo parecer técnico pe1o(s) profIssional(s) 
designado para tal fIm. 
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11.5. A responsabilidade do CREDENCIADO, em ralação aos materiais emprega . Qj I -·v ' ~ I .., , 
ao ato médico da anestesia. Caberá aos hospitais e clinicas fornecer os medicame , . is ..«. > . 
e equipamento inerente ao ato médicos da anestesiologia. . ~~~. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das sanções. 

12. As sanções aplicáveis restam previstas no item 12 - "DAS SANÇÕES" - do edital de 
credenciamento. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da resdsão. 

13. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do item 13 - "DA RESCISÃO" - do 
edital de credenciamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Das obrigações do CREDENCIANTE. 

14. As obrigações constam do item 10 - "OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE" - do edital de 
credenciamento. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das obrigações do CREDENCIADO. 

15. As obrigações constam do item 11 - "OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS" - do edital 
de credenciamento. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da negação de remuneração a militares e servidores 
civis. 

16.1. Os militares e servidores civis do Hospital Naval de Ladário, estando na ativa, não poderão 
receber remuneração ou pagamento por serviços profissionais prestados ao beneficiário na 
qualidade de credenciado. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Da subcontratação. 

17.1. É permitida a entidade contratada subcontratar parte dos serviços objeto deste Contrato, 
em relação às empresas ora relacionadas: 

17J.1. Objeto - Serviços de apoio ao diagnóstico: pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
tratamento ao apoio ao diagnóstico; 

17.1.2. Objeto - Locação de material hospitalar - pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
locação de material hospitalar; 

17.1.3. Objeto - Outros que se fizerem necessários. 

17.2. O subcontratado deverá preencher os requisitos de habilitação, pertinentes a sua empresa, 
postos neste Termo de Credenciamento, no Edital de Credenciamento nO 1/2017-HNLa e seus 
Anexos; 
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17.3. A subcontratação não liberará o CREDENCIADO de suas responsabilida do ', ' ... J.1f · /e......, <:: 
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18.1. O valor global estimado para fazer face às despesas relativas ao objeto deste 
credenciamento, abrangendo sua vigência mais as prorrogações máximas, se for o caso, terá 
como base o levantamento estimativo dos encaminhamentos que foram realizados nos últimos 12 
(doze) meses pelo HNLa, para Organizações Civis de Saúde: 

18.1.1. O valor estimado deste credenciamento deverá ser tratado apenas como dado estatístico, 
fruto da evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base de cálculo 
para aplicação de penalidades previstas neste credenciamento; 

18.1.2. O valor estimado deste credenciamento não poderá servir de base rígida para a 
apresentação da Nota FiscaVFatura Mensal, já que o total de gastos do mês dependerá dos 
atendimentos e serviços prestados no respectivo período, em consonância com o regime de 
empreitada por preço unitário; 

18.1.3. O CREDENCIADO aquiesce, desde já, a redução do valor do credenciamento a monta 
realmente executada, ainda que acarrete redução, para além do limite permitido no § lOdo art. 65 
da Lei nO 8666/1993, observado que inexistirá expectativa de direto quanto o valor estimado. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Do foro. 

19.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente credenciamento será o do município de 
Corumbá-MS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Credenciamento, em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus 
efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em --. 
todas suas cláusulas e condições. 

Ordenador de Despesas do HNLa 
CREDENCIANTE 

Identidade N° 
CPF: 

TESTEMUNHA DO HNLA 
Identidade N° 

CPF: 

Representante do Credenciado 
Identidade N° 

CPF: 

Rubrica 

Rubrica 

Rubrica 



MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRlO 

UNIÃO CREDENCIAMENTO FEDERAL / 
MINISTÉRlO DA DEFESA / MARlNHA DO BRASIL / 
HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

CREDENCIADO: Atendimento Domiciliar 
Especializado 

OBJETO: Prestação de serviços de assistência médico 
domiciliar. 

NATUREZA: Ostensiva. 

VIGÊNCIA: -------

VALOREST~O: __________ __ 

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta, empreitada por I 

preço unitário. 

PROCESSO N°: __ ~ ___ _ 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 
originado do Processo de 

Inexigibilidade N° 01/2018 - HNLa, do Edital de 
Credenciamento nO 1/2018 - HNLa. 

A União, entidade de direito público interno, por intermédio do HOSPITAL NAVAL DE 
LADÁRIO, órgão do Ministério da Defesa - Marinha do Brasil, com sede na Rua 14 de março, 
SIN, CEP: 79370-000, Centro, Ladário-MS, inscrita no CNPJ sob o nO 00.394.502/0063-47, 
representada neste ato pelo seu Ordenador de Despesas, - Capitão 
de Mar e Guerra, portador da cédula de identidade nO , expedida pelo Serviço 
de Identificação da Marinha do Brasil, inscrito no CPF sob o n° _______ -' 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
Organização Civil de Saúde , inscrita no CNPJ sob o n° 
___________ , estabelecida à Rua , Bairro 
_____ , neste ato representada pelo Sr. , ocupante do cargo 
de _______ -', portador da cédula de identidade nO expedida 
pela _____ ___ -', inscrito no CPF sob o n° , residente e 
domiciliado na cidade de , doravante denominado CONTRATADO, têm entre si 
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto. 

1. , A finalidade deste Credenciamento é garantir aos beneficiários do Sistema de Assistência 
, Médico·-'Hospitalar da Marinha, Pensionistas Militares e seus Dependentes, e servidores civis 
contribuintes do Fundo de Saúde da Marinha e seus dependentes, nas condições especificadas 
neste instrumento, no Edital com seus respectivos Anexos, atendimento por intennédio de 

" , Clínicas Atendimento Domiciliar, podendo durante o período de vigência ser incluído qualquer 
, procedimento mediante simples apostila: 

1.2. O objeto contratual abrange os seguintes procedimentos/atendimentos: 

1.2.1. ___ ~ ______ ~ ______ ~ __ ~~ ______ _ 

1.2.2. O CREDENCIADO poderá prestar, juntamente com o Atendimento Domiciliar, o serviço 
de Transporte Terrestre em ambulância, Pré-Hospitalar e Inter-Hospitalar, a ser realizado e 
remunerado confonne os valores constantes do Projeto Básico, Edital de Credenciamento 
0112018 e seus anexos. 

1.2.3. As profissões e especialidades acima descritas não se constituem em um rrummo 
necessário, logo, o credenciamento decorrente do Edital também poderá deixar de cobrir parte 
das mesmas. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - Da vinculação ao Edital. 

2.1. Este instrumento está vinculado ao Projeto Básico e o Edital de Credenciamento nO 1/2018 
do Hospital Naval de Ladário, do qual é parte integrante, bem como seus anexos. Cabe ao 
CREDENCIADO tomar conhecimento de toda documentação por melO do site: /"""" 
www.com6dn.mar.mil.br. antes da fonnalização deste contrato. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - Do fundamento legal. 

3.1. A presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da Lei nO 8.666/1993 -
inexigibilidade de licitação. 

4. CLÁUSULA QUARTA - Do regime de execução. 

4.1. As condições gerais de execução dos serviços constam do Projeto Básico, Edital de 
Credenciamento e seus anexos, observadas as regras especiais abaixo registradas. 

4.2. Para o início do atendimento de atenção domiciliar à saúde, a apresentação do paciente à 
equipe de profissionais do CREDENCIADO correrá por conta do beneficiário e/ou de seu 
responsável, por meio do agendamento de visita domiciliar solicitada por parte do 
CREDENCIANTE para a elaboração do Plano de Atenção Domiciliar (PAD). 

4.3. O plano de Atenção Domiciliar (PAD) deverá apresentar a real situação do paciente, onde 
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devera constar: dados de IdentIficaçao (pacIente e responsavel), dIagnostlcos, histq~ c-.:. C _ '.- ... r' 
paci~nte, medicament?s em uso, avaliação de ~epe,n?ênc~a, si~tema te~~n:~, ex~fí ~.- . ~: .~, . ~ 
avaliação da dor, avaliação por aparelhos (respuatono, dIgestlvo e gerutunnano), ava1~ o ~/ 
domicílio, recursos necessários para atendimento (materiais e equipamentos) e enquadra~o -r~,,\/"" 
do tipo de atenção domiciliar. -._-- ~ 

4.4. Os mecanismos de encaminhamentos dos pacientes para a atenção domiciliar à saúde e as 
normas para o atendimento dar-se-ão segundo os critérios de captação e de elegibilidade que se 
seguem: 

4.5. O atendimento de atenção domiciliar à saúde será realizado somente em caráter excepcional, 
após autorização da Diretoria de Saúde da Marinha, oportunidade na qual será expedida a 
competente Guia de Apresentação do Usuário para Atenção Domiciliar à Saúde; 

4.6. À Seção de Regulação competirá realizar os contatos com a equipe profissional do 
CREDENCIADO para eventuais alterações no Plano de Atenção Domiciliar proposto, 
respeitados os preceitos éticos estabelecidos por parte do Conselho Federal de Medicina; 

4.7. A desmobilização da atenção domiciliar à saúde com a redução gradual da estrutura 
disponibilizada na atenção domiciliar à saúde, de acordo com a evolução do plano terapêutico 
previamente acordado, até a alta da atenção domiciliar, dar-se-á conforme os critérios do Plano 
de Atenção Domiciliar; 

4.8. O CREDENCIANTE poderá, por meio da Seção de Regulação, solicitar ao 
CREDENCIADO, em regime de transição coordenada, o início da atenção domiciliar à saúde de 
pacientes internados em OCS, assim que o mesmo obtenha alta hospitalar, desde que 
previamente autorizado pela Diretoria de Saúde da Marinha; 

4.9. A atenção domiciliar à saúde terá prazo determinado, podendo, entretanto, no decorrer do 
período inicialmente estabelecido sofrer alterações, em consequência da evolução/necessidades 
clínicas do paciente e adesão deste e de seu grupo familiar à assistência oferecida: 

4.9.1. O plano de Atenção Domiciliar (PAD) do paciente admitido deve ser revisado de acordo 
com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. Esta revisão deve conter 
data, assinatura do profissional de saúde que acompanha o paciente; 

4.9.2. A autorização será válida para no máximo 30 dias: 

4.9.2.1. Se houver necessidade de continuidade do tratamento domiciliar, nova solicitação deverá 
ser enviada. 

4.9.3. As prorrogações deverão ser encaminhadas ao credenciante a cada período de 30 (trinta) 
dias, obedecendo aos mesmos períodos de cobrança, com o objetivo de prolongar a atenção 
prestada ao beneficiário pelo próximo período: 

4.9.3.1. Junto com as prorrogações deverão estar anexados os relatórios dos profissionais da 
equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutricionista, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo e fisioterapeuta) envolvidos no atendimento do 
paciente; e 



. __ .. -. : .ft( 
MARINHA DO BRASIL " /~:-: :~ .... Ú';() .. ,

~ -~O" 

(Continuação do Edital de Credenciamento nO 1/2018, de 63063.000634/2018-85 ~j .'< 1.- . ... f :{,; ~ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- !EC "'~:.. ) 
4.9.3.2. Quando houver curativos, deverá estar anexado e relatório padrão para c . aô o" .4~ 'J.?;~! r 
equipe especializada em lesão, devendo, o mesmo, ser preenchido pelo enfenneir~ : é- "~ -/~< 
responsável. Na evolução deve constar profundidade (medidas), presença de infecção~ ' _ . ....: ~ C .' 

comprometimento tecidual (estágio/grau), tipo de tecido encontrado, materiais utiliza~.a ~ .:> . 
prescritos e programação de' alta/desmame dos mesmos. " .. v-

4.9.4. Ao fmal do período será emitida uma autorização constando o plano de atendimento 
liberado, contemplando os recursos humanos necessários, materiais, medicamentos, dispositivos 
e equipamentos, além da definição da periodicidade do envio de relatórios de atendimento; 

4.9.5. Os orçamentos referentes às intercorrências serão aprovados no decorrer do atendimento; 

4.9.6. A regulação da atenção domiciliar é realizada através de autorizações prévias divididas em 
duas modalidades: 

4.9.6.1. Prorrogações; e 

4.9.6.2. Complementares (intercorrências). 

4.9.7. Os materiais e medicamentos necessários ao tratamento do (a) paciente serão entregues 
pelo CREDENCIADO na residência do (a) mesmo (a), mediante aviso de recebimento a ser 
assinado pela pessoa por ele responsável, sob pena de não cobertura; 

4.9.8. O CREDENCIADO deverá promover orientação continuada junto á família/cuidador, 
devendo ser orientada a assumir os cuidados com o paciente tendo em vista a promoção do 
autocuidado; e 

4.9.9. O CREDENCIADO deverá elaborar o relatório de alta domiciliar quando ocorrer alguns 
dos seguintes motivos: 

4.9.9.1. Alta por melhora; 

4.9.9.2. Recuperação parcial, que possibilite tratamento ambulatorial; 

4.9.9.3. Quando o (a) usuário (a) não mais preencher qualquer dos requisitos a que se refere este 
credenciamento; 

4.9.9.4. Ausência do responsável pelos cuidados do (a) usuário (a) durante a atenção domiciliar, 
comprovada pela equipe multidisciplinar do CREDENCIANTE ou CREDENCIADO; 

4.9.9.5. Internação ou reintemação hospitalar por piora do quadro clínico; e 

4.9.9.6. Óbito. 

4.10. A Divisão de Regulação da CREDENCIANTE procederá a reavaliação periódica dos casos 
de atenção domiciliar à saúde, com a fmalidade de deliberar sobre a necessidade ou não da 
continuidade desse tipo de atendimento. 

4.11. Qualquer material, equipamento, medicamento, dieta e outro produto nutricional e gases 
medicinais utilizados por parte do CONTRATADO no atendimento do paciente, será 
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4.11.1. Constará do equipamento o mobiliário hospitalar, para o período contratado, ·Co,. . 
um aparelho de pressão, uma cama hospitalar básica, sem rodas, com grade, uma cadeira e 
higiene, um suporte de soro, micro nebulizador, glicosímetro e um aspirador de secreção; e 

4.12. O CREDENCIADO deverá manter, durante toda a internação domiciliar, em tempo 
integral, estrutura de serviços específicos e de apoio à atenção domiciliar de casos de 
urgência/emergência necessários aos atendimentos em domicílio e à remoção dos pacientes para 
Organização Civil de Saúde (OCS) credenciada. 

4.12.1. As intercorrências clínicas, decorrentes de urgência/emergência, deverão ser comunicadas 
por parte do CREDENCIADO em até 02 (dois) dias úteis ao CREDENCIANTE, a contar da data 
da ocorrência, mediante o fornecimento dos elementos necessários para comprovação da 
emergência ou da urgência, a fim de controle e providências administrativas; 

4.12.2. O CREDENCIANTE não se responsabilizará ou ressarcirá as despesas, caso não seja 
comprovada a urgência e/ou a emergência ou não tenham sido cumpridas as providências acima 
previstas; 

4.12.3. O atendimento no caso de emergência ou comprovada urgência será coberto por Guia de 
Apresentação do Usuário única, emitida impessoalmente, que abarque o atendimento que fora 
dispensado ao beneficiário, ainda que tal atendimento envolva equipe multidisciplinar; e 

4.12.4. A remoção do paciente, quando necessária, deverá ser efetuada, exclusivamente, para a 
rede de Organizações Civis de Saúde credenciadas por parte do CREDENCIANTE, bem como 
deverá ser devidamente justificada. 

4.13. A remoção do paciente ocorrerá das seguintes formas: 

4.13.1. De responsabilidade do CREDENCIADO, com uso do serviço de atendimento pré
hospitalar e inter-hospitalar móvel próprio ou subcontratado, conforme valores constantes 
"APÊNDICE V" deste contrato. 

4.13.2. De responsabilidade do CREDENCIANTE, com utilização do serviço de atendimento 
pré-hospitalar e inter-hospitalar móvel, contratados por meio de credenciamento: 

4.13.2.1. Neste caso, a CREDENCIADA deverá solicitar à Seção de Auditoria a remoção do 
paciente. 

4.14. Quando houver necessidade de nova internação hospitalar do beneficiário, decorrente da 
evolução do quadro clínico durante o tratamento domiciliar, o CREDENCIADO deverá 
encaminhá-lo, preferencialmente, ao hospital conveniado de referência do CREDENCIANTE: 

4.14.1. O encaminhamento a OCS não credenciada será precedida de justificativa sobre 
eventuais impedimentos ou indicações médicas, e apenas nas hipóteses de urgência e 
emergência; e 

4.14.2. O CREDENCIADO deverá solicitar autorização prévia da Seção de Regulação da 
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4.15. ° CREDENCIADO, presentado no seu Corpo Clínico, prestará atenção domici'iiàin~-·..': · > /' 
modalidades de Assistência Domiciliar (Suporte Básico), Internação Domiciliar, Procedimentos 
de Enfermagem e Gerenciamento de casos crônicos, incluindo treinamento de 
cuidador/acompanhante, central de atendimento telefônico, com médicos e enfermeiros 
capacitados para o atendimento domiciliar de urgência, serviço de urgência/emergência 24 (vinte 
e quatro) horas, inclusive com remoção, transporte em ambulância, honorários médicos e de 
fisioterapeutas (motora e/ou respiratória) e de outras especialidades necessárias à prestação do 
serviço de assistência domiciliar à saúde: 

4.15.1. Atendimento Domiciliar: prestado por visita de equipe multidisciplinar de profissionais 
da área de saúde integrada por médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta 
ocupacional, assistente social a assistência de fisioterapeuta, quando se fizer necessário constará 
de Suporte Básico: 

4.15.1.1. Suporte Básico: Supervisão de Enfermagem, Plantão Médico, adequação do ambiente 
domiciliar, Treinamento de Cuidador/Acompanhante, Central de Atendimento Telefônico, com 
médicos e enfermeiros capacitados para o atendimento domiciliar de urgência, Serviço de 
UrgêncialEmergência 24 (vinte e quatro) horas, inclusive com remoção e orientação à família; 

4.15 .1.1.1. Mobiliário hospitalar para o período contratado, em regime de comodato, composto 
de uma cama hospitalar básica, sem rodas, com grade, uma cadeira de higiene, um suporte de 
soro, micronebulizador, glicosímetro e um aspirador de secreção. 

4.15.2. Internação Domiciliar: indicada para pacientes agudos ou crônico-agudizados, que se não 
receberem este suporte mais intensivo provavelmente necessitarão de hospitalização. É indicada 
também, em momento de desospitalização, para transição adequada do hospital para a residência, 
quando necessário. A Internação Domiciliar compreende as seguintes modalidades: 

4.15.2.1. Internação Domiciliar de Baixa Complexidade: além do contido no Suporte Básico, 
incluem os serviços de Técnico de Enfermagem por 06 (seis) h/dia; 

4.15.2.2. Internação Domiciliar de Média Complexidade: além do contido no Suporte Básico, 
incluem os serviços de Técnico de Enfermagem por 12 (doze) h/dia; e 

4.15.2.3. Internação Domiciliar de Alta Complexidade: além do contido no Suporte Básico, 
incluem os serviços de Técnico de Enfermagem por 24 (vinte e quatro) h/dia. 

4.15 .3. Procedimentos de Enfermagem: serviços de técnico de enfermagem, sob Supervisão de 
Enfermagem, durante o atendimento domiciliar para realização de curativos, administração de 
medicamentos por todas as vias, administração de dietas enterais, realização de higiene em 
pacientes acamados e outros atendimentos de enfermagem que não requerem acompanhamento 
contínuo; e 

4.15.4. Gerenciamento de Casos Crônicos: compreende a realização das atividades de 
coordenação da assistência, educação dos pacientes, seus familiares e cuidadores, e a realização 
de intervenções terapêuticas sempre que necessárias. O trabalho é desenvolvido por equipe 
interdisciplinar, compreendendo médico e enfermeira obrigatoriamente, além de fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, sempre de acordo com o plano 
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4.15.4.1. Gerenciamento de Caso Básico (GCB) compreende: -"""""::'-", ' 

4.15.4.1.1. Portadores de doenças crônicas estáveis, sendo freqüentemente idosos ou adultos com 
pequena sequela neurológica, demência em fase inicial, ou demais comprometimentos da sua 
saúde que necessite de monitoramento menos intensivo; 

4.51.4.1.2. Pacientes dependentes parciais ou independentes de seus cuidadores; 

4.15.4.1.3. Pacientes com pouca difIculdade de acesso a rede de atenção; 

4.15.4.1.4. Pacientes que apresentam histórico de reintemações sucessivas de curta duração 
evitáveis, que geram repetição de procedimentos e exames; 

4.15.4.1.5. Pacientes e cuidadores desinformados sobre os cuidados necessários para prevenir a 
exarcebação da doença; e 

4.15.4.1.6. Previsão de recursos básicos para a assistência: 01 (um) Médico com 01 (uma) visita 
por trimestre, 01 (um) Enfermeiro com 01 (uma) visita por mês, Equipe Interdisciplinar 
(Fisioterapeuta ou Nutricionista ou Fonoaudiólogo ou Psicólogo ou Terapeuta Ocupacional) com 
01 (uma) visita por mês por um membro da equipe e acompanhamento telefônico 24 horas, 
desde que necessário e justifIcado. 

4.15.4.2. Gerenciamento de Caso Intermediário (GCI) compreende: 

4.15.4.2.1. Portadores de doenças crônicas, sendo frequentemente idosos frágeis ou adultos com 
sequela neurológica, demência em fase intermediária; ou demais comprometimentos da sua 
saúde que necessite de monitoramento intensivo; 

4.15.4.2.2. Pacientes com ou sem lesão de órgão alvo; 

4.15.4.2.3 . Pacientes dependentes parciais de seus cuidadores; 

4.15.4.2.4. Pacientes que, pelo grau de dependência possuem dificuldade de acesso, 
considerável, a rede de atenção; 

4.15.4.2.5. Pacientes que apresentam histórico de reintemações sucessivas evitáveis, que geram 
repetição de procedimentos e exames invasivos; 

4.15.4.2.6. Pacientes com infecções de repetição; e 

4.15.4.2.7. Previsão de recursos básicos para a assistência: 01 (um) Médico com 01 (uma) visita 
por bimestre, 01 (um) Enfermeiro com 01 (uma) visita por mês, Equipe Interdisciplinar 
(Fisioterapeuta ou Nutricionista ou Fonoaudiólogo ou Psicólogo ou Terapeuta Ocupacional) com 
02 (duas) sessões por mês por um membro da equipe e acompanhamento telefônico 24 horas, 
desde que necessário e justificado. 

4.15.4.3. Gerenciamento de Caso Avançado (GCA) compreende: 



4.15.4.3.2. Pacientes com ou sem lesão de órgão alvo; 

4.15.4.3.3. Pacientes dependentes totais de seus cuidadores; 

4.15.4.3.4. Pacientes que pela dependência, possuem extrema dificuldade de acesso à rede de 
atenção; 

4.15.4.3.5. Pacientes que apresentam histórico de reintemações sucessivas evitáveis, que geram 
repetição de procedimentos e exames invasivos; 

4.15.4.3.6. Pacientes com alta recente, estável, quadro clínico delicado e com alto risco de 
descompensação;e 

4.15.4.3.7. Previsão de recursos básicos para a assistência: 01 (um) Médico com 01 (uma) visita 
por mês, 01 (um) Enfermeiro com 01 (uma) visita por mês, Equipe Interdisciplinar 
(Fisioterapeuta ou Nutricionista ou Fonoaudiólogo ou Psicólogo ou Terapeuta Ocupacional) com 
02 (uma) sessões por mês por um membro da equipe e acompanhamento telefônico 24 horas, 
desde que necessário e justificado. 

4.16. O CREDENCIADO deverá realizar os treinamentos necessários aos 
cuidadores/acompanhantes dos pacientes a serem assistidos pela atenção domiciliar à saúde. 

4.17. O CREDENCIADO se obriga a apresentar ao CREDENCIANTE a relação dos 
profissionais que integram sua equipe multidisciplinar de atenção domiciliar à saúde, com seus 
respectivos registros nos conselhos de classe, cadastrados e autorizados por parte do 
CREDENCIADO para atender aos beneficiários deste contrato nas respectivas profissões e 
especialidades: 

4.17.1. O CREDENCIADO obriga-se a manter atualizada a relação acima indicada; e 

4.17.2. Quando a equipe multidisciplinar do CREDENCIADO for constituída, em parte ou no 
seu todo, por meio de cooperativa vinculada, esta deverá apresentar a relação acima descrita, 
cumpridas as formalidades postas, diretamente para o CREDENCIANTE. 

4.18. Os serviços contratados serão prestados diretamente por profissional da própria 
Organização Civil de Saúde, entendendo-se como: 

4.18.1. O membro do Corpo clíllico do CREDENCIADO; 

4.18.2. O que tenha vínculo de emprego com o CREDENCIADO; e 

4.18.3. O autônomo que presta serviço ao CREDENCIADO. 

4.19. Equipara-se ao profissional a que se refere o subitem 4.18.3, o profissional de saúde 
integrante de empresa, grupo, sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam 
atividades na área de saúde,em caráter regular, nas instalações da CREDENCIADA. 
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Equipe Multidisciplinar de Saúde que prestará a assistência domiciliar ao pacient&;~ 
números de telefone dos profissionais da referida equipe para os contatos que se fizer. ..,. 
necessários entre o paciente e/ou seu responsável com a equipe de atenção domiciliar. '. 

4.21. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo CREDENCIANTE, 
mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados, através do comparecimento 
periódico e regular de pelo menos um dos membros da equipe de Auditores do 
CREDENCIANTE às dependências do CREDENCIADO e no domicílio do paciente, a fim de 
examinar a documentação nosológica dos pacientes, assim como a qualidade das instalações e do 
serviço prestado. 

4.22. Qualquer material ou aparelhagem que a CREDENCIADA julgue necessário ao 
atendimento do paciente e que seja por este utilizado, inclusive sangue e/ou seus 
componentes, será providenciado pela CREDENCIADA, correndo estes custos por conta da 
mesma. O justo valor dos serviços prestados pelo uso desse material ou aparelhagem será 
incluído ao [mal do tratamento, conforme os preços constantes do Edital de Credenciamento 
01/2018, na conta do paciente e submetido à Auditoria por "parte da CREDENCIANTE. 

4.23. É vedada a cobrança simultânea da UCO (Unidade de Custo Operacional) e de taxa de 
utilização de equipamentos, associados aos procedimentos médicos. 

4.24. O CREDENCIADO se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CREDENCIANTE, 
documentos médico-legais, justificativas para exames, lista de pacientes internados e quaisquer 
outros documentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes. 

4.25. A solicitação de exame ou procedimento coberto FUSMA será, obrigatoriamente, precedida 
de análise por médico militar, que decidirá pela sua autorização ou negação. 

4.26. Toda medicação a ser administrada ao paciente em tratamento domiciliar deverá ter 
aprovação prévia da Seção de Regulação da CREDENCIANTE: 

4.26.1. O credenciante não arca com o fornecimento de medicamentos orais ou de uso contínuo, 
ficando a cargo da familia do paciente. 

4.27. É vedada a prescrição de exames em bloco ou daqueles que partam da iniciativa do próprio 
usuário. 

4.28. Não será autorizada ou poderá ser cancelada a atenção domiciliar quando: 

4.28.1. As condições emocionais do (a) usuário (a) ou de familiar inviabilizarem o tratamento; 

4.28.2. Não houve aceitação ou não adaptação pelo (a) usuário (a) ou sua família às normas do 
programa; 

4.28.3. Não houver aceitação da equipe multidisciplinar pelo (a) usuário (a), responsável ou 
família; 

4.28.4. A equipe multidisciplinar da OCS ou a Seção de Regulação da CREDENCIANTE 
entenderem inviável a implementação do programa. 
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4.30. O abandono do tratamento realizado, pelo beneficiário, implicará no término da 
autorização para o procedimento e na indenização do serviço já prestado. 

4.31. A execuçãÓdeste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do 
CREDENCIANTE. O CREDENCIADO manterá um preposto, aceito por parte da 
Administração, no local do serviço, para representá-lo. 

4.32. O Serviço de Auditoria Posto Médico da Guarnição de Cuiabá possuirá o poder de 
vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do beneficiário, bem como a 
documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato. 

5. CLÁUSULA QUINTA - Dos preços e das condições de pagamento. 

5.1. Os serviços e o fornecimento agregado serão remunerados, conforme o "APÊNDICE V" 
deste contrato. Caso não haja referência da maneira de cobrança do serviço/material no apêndice 
supracitado, aplica-se subsidiariamente o item 8 "DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO" constante do edital de credenciamento e conforme descrito neste contrato. 

5.2. Os serviços e as diárias de internações domiciliares incluirão os procedimentos de 
assistência ao paciente descrito neste contrato, serão remunerados com base nos valores 
constarltes no "APÊNDICE V" deste contrato. 

5.3. A diária de internação domiciliar será contada do dia imediato ao da internação, incluindo o 
dia da alta. 

5.4. Os valores referentes a locações mensais terão cobrança pró-rata, conforme o número de 
dias da internação domiciliar. ,..-... 

5.5. Quando se tratar de diárias, honorários, oxigenioterapia, equipamentos e curativos especiais 
serão observados os valores e as instruções constarltes no "APENDICE V" deste contrato. 

5.6. Na hipótese descrita no subitem 4.16 deste contrato, o justo valor será encontrado da 
seguinte forma: 

5.6.1. Os medicamentos de uso restrito hospitalar, que são isentos de ICMS, será acrescido ao 
Preço Fábrica- PF uma taxa de comercialização de 26% . Os demais medicamentos utilizados 
serão indenizados de acordo com os valores constantes da tabela Brasíndice, na coluna de PF 
uma taxa de comercialização de 26%. 

5.7. Deverá ser dada prioridade aos medicamentos genéricos. Na indisponibilidade de similar 
e/ou genérico, deverá ser autorizado o uso do medicamento de referência pela Divisão de 
Regulação do Hospital Naval de Ladário e comprovada a utilização mediante a apresentação dos 
lacres anexos a prescrição do dia. 

5.8. Material descartável: valores illdenizados de acordo com os valores constantes das tabelas 
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5.9. As Dietas: enterais serão pagas de acordo com o "APÊNDICE V" deste co~~t . & a~.p ! ' lê~ < . 
Prestação de Serviço e Dietas), caso não conste no pacote, o valor da dieta enteral s . ~ ," <~ 
Brasíndice com deflator de 35%(trinta e cinco por cento) para dietas manipuladas e · ., ~ ~ ... ,.... ... ' 
(setenta por cento) para dietas fechadas; sendo cobrado a parte o equipo no valor de R$ -'--- . .." 
85,00( oitenta e cinco reais) por unidade. Parenterais serão pagas conforme tabela Brasíndice 
preço de fábrica(PF), coluna ICMS 17%( dezessete por cento). 

5.10. Gases Medicinais: valores constantes da Apêndice V deste contrato; 

5.11. ° mobiliário hospitalar, já está incluído na diária, sendo composto de um aparelho de 
pressão, uma cama hospitalar básica, sem rodas, com grade, uma cadeira de higiene, um suporte 
de soro, micronebulizador, glicosímetro e um aspirador de secreção. 

5.12. Quando porventura o material não constar na tabela BRASÍNDICE/SIMPRO o 
CREDENCIADO deverá apresentar 03 (três) orçamentos com os valores praticados no mercado 
distribuidor, acrescido de 10% (dez por cento), como margem de comercialização; 

5.14. Deverá constar na nota fiscal, referente aos itens acima, averbação com referência ao nome 
do paciente, nome do médico responsável e a data da realização do ato médico. 

5.15. O CREDENCIANTE somente indenizará as contas apresentadas quando o usuário tiver 
sido encaminhando pela mesma, acompanhado da Guia de Apresentação do Usuário, com a 
assinatura do beneficiário ou de seu responsável que comprove a prestação do serviço: 

5.15.1. No caso de comprovada urgência e/ou emergência o beneficiário poderá ser atendido 
independentemente de encaminhamento. 

5.16. Procedimentos não especificados na(s) Guia(s) de Apresentação de Usuário e os não 
cobertos não serão ressarcidos por parte do CREDENCIANTE. 

5.17. ° pagamento será precedido de consulta quanto à regularidade fiscal do CREDENCIADO. 

5.18. O CREDENCIADO deverá apresentar as faturas, acompanhadas dos controles diários dos 
atendimentos dispensados aos pacientes internados, conforme os modelos que seguem anexados 
a este contrato: 

5.18.1. Anexo I: Controle de Atendimento de Assistência Domiciliar à Saúde; 

5.18.2. Anexo 11: Controle de Atendimento da Equipe de Enfermagem de Plantão de Assistência 
Domiciliar à Saúde; e 

5.18.3. Anexo 111: Controle de MateriaislMedicamentos de Assistência Domiciliar á Saúde. 

5.19. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a auditoria da fatura, mediante 
Ordem Bancária, em favor do CREDENCIADO, na conta corrente, agência e banco informados, 
após a apresentação de Nota Fiscal dos serviços. Deverá constar no corpo das respectivas faturas 
o período de competência do faturamento. 
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faturas. 

,N'" 

5.22. O CREDENCIADO se obriga a apresentar à CREDENCIANTE, até o dia 10 do mês 
subsequente ao atendimento, a fatura, em nome do Hospital Naval de Ladário, anexando todos os 
comprovantes de despesas, as Guias de Apresentação de Usuário com as assinaturas dos 
beneficiários ou de seus responsáveis, relativos aos atendimentos prestados no mês considerado, 
discriminando número de ordem, data, número da Guia de Apresentação do Usuário, nome do 
usuário, capa de lote devidamente preenchida (anexo W), número do documento de identidade, 
número de matrícula do Servidor Civil ou de seu dependente, se for o caso, código das Tabelas 
acordadas nos credenciamentos, valor em R$ (reais) e relatório de conferência (espelho): 

5.21. O CREDENCIANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que sejam 
decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos estipulados e com 
vícios formais que ensejem devolução; 

5.22. O CREDENCIADO deverá apresentar, separadamente, as faturas de despesas dos pacientes 
que evoluíram ao óbito; 

5.23. O CREDENCIANTE restituirá a documentação acima citada, se a mesma apresentar 
rasuras, incorreções ou outros vícios de forma em até 30 (trinta) dias do respectivo protocolo; e 

5.24. Aceita a documentaçãO, dentro do prazo acima fixado, a mesma será recebida por meio de 
termo circunstanciado assinado pelas partes. 

--

5.25. O CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas, por meio da Divisão de Auditoria de 
Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário, e o pagamento das despesas constantes das notas /'"'- . 
fiscais, na medida em que estas forem apresentadas, sendo vedada a acumulação das mesmas 
para providências posteriores sem motivos justificados. 

5.26. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas, será 
imediatamente informada ao CREDENCIADO. 

5.27. O CREDENCIANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a remuneração 
pelos serviços prestados especificados nas faturas que não estiverem de acordo com este 
credenciamento ou Edital de Credenciamento n° 1/2018, Projeto Básico e seus Anexos. 

5.28. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária, em favor da CREDENCIADA, 
na conta-corrente, agência e banco informados, após a apresentação de Nota Fiscal dos serviços 
e auditoria das faturas devidamente discriminadas. Deverá constar no corpo das respectivas 
faturas o período de competência do faturamento. 

5.28.1. O pagamento dar-se-á em 30 (trinta) dias após a auditoria ou reconsideração do recurso 
de glosa. 
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5.29. A Nota Fi~cal correspondente ao serviço prestado deverá ser emitida e~ n~ .~d:;'I1 :,' t "', J;. : 
Naval de Ladáno, portador do CNPJ nO 00.394.502/0063-47, constando o numero ~~ _/.4. . 
Empenho correspondente e os dados bancários da CREDENCIADA, para crédito em~~~ -~'1,>/ 
corrente do valor devido, assim como a discriminação detalhada dos serviços cobrados·;- ··- -.,._"~" .--' 

5.30. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas terá o prazo de 15 (quinze) dias para 
reconsiderar ou não, sua decisão, para então, a fatura seguir seu curso para pagamento em 30 
(trintas) dias; 

5.31. O silêncio por parte do CREDENCIANTE durante o prazo para análise do recurso de glosa 
consiste em aceite tácito do pleito; e 

5.32. Caso a Divisão de Auditoria não reconsidere sua decisão, o valor glosado será descontado 
do valor da fatura. 

5.33. Em caso de utilização de medicamento de referência em desconfonnidade com o item 
4.1.12 deste contrato, Projeto Básico, Edital e seus anex.os, serão realizadas glosas das diferenças 
entre o valor do medicamento de referência e o valor do medicamento genérico e/ou similar. 

5.34. A CREDENCIADA é responsável por toda e qualquer manutenção em aparelhos, pois esta 
já se inclui no objeto deste contrato. 

6. CLÁUSULA SEXTA - Do Encaminhamento. 

6.1. A Guia de Apresentação do Usuário (GAU) é o documento que autoriza o atendimento aos 
beneficiários do Sistema FUSMA. As Guias de Apresentação do usuário são emitidas pelo Setor 
de Guias após solicitação médica, previamente ao atendimento. A CREDENCIADA limita-se ao 
atendimento dos usuários portadores da Guia de Apresentação do usuário, exceto no caso de 
urgência ou emergência; 

6.2. As Guia de Apresentação do usuário tem validade de 30 dias corridos da data de emissão 
para o atendimento ao paciente; 

6.3. O CREDENCIADO fica autorizado a realizar somente os procedimentos e despesas 
descritos nas Guia de Apresentação do usuário, exceto nos casos de urgência ou emergência 
devidamente comprovado; 

6.4. Em casos urgência ou emergência, o CREDENCIADO está autorizada a atender o paciente 
sem Guia de Apresentação do usuário, devendo ser comunicada a CREDENCIANTE, no prazo 
de 24 horas. A emissão das respectivas Guia de Apresentação do usuário fica condicionada a 
comprovação de urgência ou emergência pelo médico; 

6.5. Obriga-se o CREDENCIADO a comunicar ao Hospital Naval de Ladário qualquer 
internação de emergência e/ou urgência, inclusive em Unidade de Tratamento Intensivo, assim 
como intercorrências durante ato cirúrgico, no prazo máximo de 72 horas úteis, por meio do e
mail j.cavalheiro@marinha.mil.br ou por meio de oficio, a critério da Credenciada. 

6.6. Os pacientes, principalmente de alta complexidade, serão objeto de acompanhamento por 
auditor concorrente, e ao fmal do período autorizado pela Guia de Apresentação do usuário 
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6.7. A CREDENCIANTE enviará 01 (um) relatório médico detalhado o CREDENCIADO para 
cada parcial de 15 (quinze) dias de internação do paciente, inclusive para a PRlMEIRA 
PARCIAL (Exemplo: o CREDENCIADO recebeu uma Guia de Apresentação do usuário 
autorizando 03 (três) diárias para a primeira internação de um determinado paciente. Se o médico 
assistente verificar a necessidade de permanência do paciente, enviará relatório detalhado, 
acompanhado do pedido de prorrogação, estipulando o número de dias a ser prorrogado). 

6.8. Cada fatura parcial a ser apresentada pelo CREDENCIADO à CREDENCIANTE virá com a 
sua respectiva Guia de Apresentação do usuário. Não serão aceitas faturas apresentadas sem as 
respectivas Guia de Apresentação do usuário. 

6.9. Caso a Credenciante não envie a Guia de Apresentação do usuário em até 15 (quinze) dias 
úteis, em caso de atendimento de urgência ou emergência, a credenciada deverá solicitar .- ' 
autorização para a Divisão de Regulação do Hospital Naval de Ladário, para envio da fatura, 
anexando o comprovante do pedido de emissão da Guia de Apresentação do usuário, a fim de 
permitir a contagem de prazos para auditoria da mesma. Tão logo seja emitida a guia por parte 
do Hospital Naval de Ladário, a mesma deve ser encaminhada para ao credenciado, a fim de 
encaminhamento para anexação à fatura e prosseguimento do curso para auditoria. 

6.9.1. A solicitação de autorização deverá ser encaminhada para o e-mail: 
j.cavalheiro@marinha.mil.br, com cópia para o e-mail: hn1a.auditoria@marinha.mil.br. 

6.9.2. Para a emissão da Guia de Apresentação do usuário, o credenciado obriga-se a enviar: 

a) Justificativa médica; 
b) Laudo de exames complementares; 
c) Orçamento do procedimento: 
I) Honorários médicos; 
lI) Taxas e diárias; 
III) Materiais e medicamentos; 
IV) OPME (órtese prótese e materiais especiais); e 
d) Relatório médico. 

6.10. É responsabilidade do CREDENCIADO providenciar todas as autorizações e ou Guia de 
Apresentação do usuário junto a CREDENCIANTE. 

6.11. Nos procedimentos eletivos, as solicitações de autorização devem ser encaminhadas com 
antecedência à Pré-Auditoria, sendo obrigatório o médico requisitante informar: 

6.11.1. Tipo da patologia com o respectivo CID; 

6.11.2. Laudo dos exames de diagnóstico da patologia; 

6.11.3. Protocolo de tratamento; 

6.11.4. Local do procedimento, duração e a periodicidade do tratamento; 



6.12. Os procedimentos que não constam do rol da ANS, assim como os materiais, 
medicamentos e correlatos de uso experimental, sem registro no Ministério da Saúde, sem 
licença da ANVISA, não tem cobertura pelo FUSMA; 

6.13. Não podem ser cobrados dos beneficiários do FUSMA, extra conta hospitalar, quaisquer 
valores de procedimentos, taxas, medicamentos e/ou materiais, ressalvado o direito de o 
beneficiário do FUSMA optar por melhoria de padrão de acomodação hospitalar para si ou para 
seus dependentes; 

6.14. No caso de solicitação de autorização de intercorrências e/ou prorrogações, a 
CREDENCIADA deve providenciar as Guias de Apresentação do usuário junto ao Hospital 
Naval de Ladário; 

6.15. O prestador, como portador das Guias de Apresentação do usuano, assume inteira 
responsabilidade pelas mesmas e, ao recebê-las, deve: conferir os dados de identificação do 
paciente, validade da Guia de Apresentação do usuário (30 dias da data de emissão), 
identificação do prestador de serviço, assinatura do paciente, número de diárias, padrão de 
acomodação, OPME e respectivas taxas, e a correspondência entre os procedimentos autorizados 
e a solicitação médica. O prestador não deve receber qualquer Guia de Apresentação do usuário 
em que os itens citados estejam incorretos ou divergentes; 

6.16. A CREDENCIANTE se reserva ao direito de suspender os encaminhamentos quando a 
CREDENCIADA apresentar irregularidades nas certidões quanto à regularidade fiscal, 
regularidade trabalhista, qualificação técnica e habilitação jurídica. 

6.17. O CREDENCIADO poderá realizar os procedimentos nas dependências do Hospital Naval 
de Ladário. Neste caso serão pagos apenas os honorários relativos à respectiva especialidade, 
uma vez que as demais despesas ocorrerão por conta do Hospital Naval de Ladário. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - Da Apresentação e Auditoria. das Faturas. 

7.1. O prazo para o faturamento e apresentação da fatura na Divisão de Auditoria de Contas 
Médicas será até o dia lOdo mês subsequente ao atendimento. As Guias de Apresentação de 
Usuário não apresentadas até 90 dias corridos da data do atendimento são automaticamente 
excluídas do sistema. A apresentação da fatura em data posterior a este prazo implica em glosa 
administrativa; 

7.2. A documentação comprobatória da realização ou, prestação do atendimento ao paciente é 
obrigatória e de inteira responsabilidade do CREDENCIADO, sendo considerada parte 
integrante da fatura. A sua ausência implica em glosa administrativa, não cabendo recurso; 

7.2.1. Serão considerados para efeito de comprovação de prestação de serviços: 

7.2.1.1. Prontuário médico (para auditoria in loco); 
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7.3. Os internamentos hospitalares com duração superior a 15 dias, deverão ter suas Tã:tuiàs 
fechadas de forma parcial a cada 15 (quinze) dias e deverão ser enviadas à Divisão de Auditoria 
de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário. 

7.3.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CREDENCIADO será acatado pela 
Divisão de Auditoria de Contas Médicas. Logo será pago o valor a menor cobrado pelo 
CREDENCIADO, referente à prestação dos serviços objeto deste Edital, prescrevendo desta 
forma o direito do CREDENCIADO solicitar o pagamento da diferença a posteriori, em 30 
(trinta) dias do envio da fatura. Portanto não serão aceitas faturas complementares após corridos 
30 (trinta) dias do envio da cobrança. 

7.4. O CREDENCIANTE receberá faturas, nos dias com expediente, de segunda a sexta-feira de 
8h às 11h; 

7.5. As faturas apresentadas na Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de . 
Ladário deverão conter os seguintes documentos: 

7.5.1. Resumo de fatura em duas vias (a primeira via para compor o processo e a segunda retoma 
ao prestador com o recebido da Seção de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de 
Ladário); 

7.5.2. Respectiva documentação do paciente (GE original, solicitação médica, comprovante de 
realização do atendimento, assinado pelo profissional e detalhamento de despesa); 

7.5.3. Relatório de auditoria (para pacientes internados), no caso de análise das faturas in loco, 
por auditor da Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário; 

7.6. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário efetua a análise 
técnica da fatura, glosando as cobranças fora de conformidade e enviando à Credenciada um " 
Relatório de Glosa. Observar o que se segue: 

7.6.1. O prazo estabelecido no Credenciamento para interpor recurso de glosa começa a contar a 
partir da data do envio do Relatório de Glosa. 

7.6.2. Após transcorrido o prazo estabelecido no Credenciamento e, não havendo manifestação 
por parte da Credenciada, ficará subentendido que a Credenciada acatou a Glosa. Assim, o 
auditor militar deixará a ContalFatura seguir os trâmites normais da Divisão com a frnalidade de 
processar o pagamento da mesma. 

7.6.3. De posse do Relatório de Glosa e, não havendo concordância com a glosa, o auditor ou 
faturista da Credenciada, dentro do prazo estabelecido no Credenciamento, deve manifestar-se 
por escrito junto a Seção de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário, 
justificando item a item as discordâncias, com base no Credenciamento e nas Tabelas acordadas 
(não serão aceitos recursos genéricos. Exemplo: "solicitamos revisão da Fatura nO tal"). 

7.6.4. Sugerimos, após envio do pedido de recurso de glosa por escrito, entrar em contato 
teleronico com o auditor militar, entre 7:00 e 13:00 horas, pelo telefone: (67) 3234-1225, para 
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7.6.5. Permanecendo a discordância, o Pedido de Recurso de Glosa escrito será aprec~"""" 
Diretor do Hospital Naval de Ladário. 

8. CLÁUSULA OITAVA- Do reajuste. 

8.1. Os valores decorrentes deste termo de credenciamento serão fixos e irreajustáveis, dado sua 
vigência limitada a um ano, nos termos da Lei nO 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, salvo 
condições extremamente excepcionais e emergenciais analisadas e aprovadas pela Diretoria de 
Saúde da Marinha. 

8.1.2. Os valores irreajustáveis referem-se somente ao Termo de Credenciamento que estiver 
vigente, podendo ser reajustado, em caso de aditivo, após o ténnino do mesmo, a fim de manter 
o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. 

8.1.3. A CREDENCIANTE poderá elaborar novo edital de credenciamento a cada ano, formando 
os valores a partir de pesquisa atualizada de preços praticados em cada região. 

9. CLÁUSULA NONA - Da vigência. 

9.1. O Termo de Credenciamento terá vigência máxima de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do mesmo, respeitada a vigência do edital de credenciamento. 

9.1.2. Os Termos de Credenciamento serão prorrogáveis por igual período até o limite de 60 
meses, respeitada a vigência do edital de credenciamento. 

9.2. O CREDENCIADO dará ilÚcio aos serviços na data de assinatura do contrato. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- Da dotação orçamentária. 

10.1 Recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente credenciamento: 
H2541 00240, ND 339039. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da responsabilidade civil. 

11.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não excl~i 
nem reduz a responsabilidade do CREDENCIADO. 

11.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de dano 
eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação dos serviços que 
compõem o objeto deste Credenciamento. 

11.3. O CREDENCIADO será responsável, civil e penalmente, solidariamente com terceiros 
vinculados, pelos danos causados aos pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, 
negligência, imperícia ou imprudência. 

11.4. A qualquer tempo o CREDENCIANTE, poderá realizar inspeção nas instalações dos 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das sanções. 

12.1. As sanções aplicáveis restam previstas no item 12 - "DAS SANÇÕES" - do edital de 
credenciamento. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da rescisão. 

13.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do item 13 - "DA RESCISÃO" -
do edital de credenciamento. 

14. CLÁUSULADÉCIMAQUARTA-Das obrigações do CREDENCIANTE. 

14. As obrigações constam do item 10 - "OBRlGAÇÕES DO CREDENCIANTE" - do edital de 
credenciamento. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das obrigações do CREDENCIADO. 

15. As obrigações constam do item 11 - "OBRlGAÇÕES DOS CREDENCIADOS" - do edital 
de credenciamento. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da negação de remuneração a militares e servidores 
civis. 

16.1. Os militares e servidores civis do Hospital Naval de Ladário, estando na ativa, não poderão 
receber remuneração ou pagamento por serviços profissionais prestados ao beneficiário na 
qualidade de credenciado. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Da subcontratação. 

17.1. É permitida a entidade contratada subcontratar parte dos serviços objeto deste Contrato, em 
relação às empresas ora relacionadas: 

17.1.1. Objeto - Serviços laboratoriais - pessoa jurídica subcontratada: Feitura de anamneses 
laboratoriais; 

17.1.2. Objeto - Serviços de apoio ao diagnóstico: pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
tratamento ao apoio ao diagnóstico; 

17.1.3. Objeto - Serviço de atendimento de enfermagem - pessoa jurídica subcontratada: Feitura 
de cuidados de enfermagem; 

17.1.4. Objeto - Locação de material hospitalar - pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
locação de material hospitalar; 

17.1.5. Objeto - Serviços de remoção terrestre - pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
remoção pré-hospitalar e inte-hospitalar móvel; e 
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17.1.6. Objeto - Outros que se fizerem necessários. ' /._>,,--::: .~,J~ : 
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17.2. O subcontratado deverá preencher os requisitos de habilitação, pertinentes a sua emprêsa;---" 
postos neste Termo de Credenciamento, no Edital de Credenciamento nO 1/2018-HNLa e seus 
Anexos; 

17.3. A subcontratação não liberará o CREDENCIADO de suas responsabilidades contratuais e 
legais, quanto ao objeto subcontratado. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Do valor do credenciamento. 

18.1. O valor global estimado para fazer face às despesas relativas ao objeto deste 
credenciamento, abrangendo sua vigência mais as prorrogações máximas, se for o caso, terá 
como base o levantamento estimativo dos encaminhamentos que foram realizados nos últimos 12 
(doze) meses pelo HNLa, para Organizações Civis de Saúde: 

18.1.1. O valor estimado deste credenciamento deverá ser tratado apenas como dado estatístico, 
fruto da evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base de cálculo 
para aplicação de penalidades previstas neste credenciamento; 

18.1.2. O valor estimado deste credenciamento não poderá servir de base rígida para a 
apresentação da Nota FiscallFatura Mensal, já que o total de gastos do mês dependerá dos 
atendimentos e serviços prestados no respectivo período, em consonância com o regime de 
empreitada por preço unitário; 

18.1.3. O CREDENCIADO aquiesce, desde já, a redução do valor do credenciamento a monta 
realmente executada, ainda que acarrete redução, para além do limite permitido no § 1 ° do art. 65 
da Lei nO 8666/1993, observado que inexistirá expectativa de direto quanto o valor estimado. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Do foro. 

19.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente credenciamento será o do município de 
Corumbá-MS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Credenciamento, em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus 
efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em 
todas suas cláusulas e condições. 

Ordenador de Despesas do HNLa 
CREDENCIANTE 

Identidade N° 
CPF: 

TESTEMUNHADO HNLA 
Identidade N° 

Rubrica 

Rubrica 
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Representante do Credenciado ' ' : RiÍl?iJç.<i~-/ 
Identidade N° 

CPF: 

r-o , 



/....-:<~~:-··D ~'!:. 
r~ ~ ,~~ '1 
'"' . Jf' I .~. ~~ ',;f~ 'O 
~ ., . ..-.: -. ~ 

t ~ Cf·~~ t 1. ~1 
"APÊNDICE I" DO CONTRATO DE ATENDIMENTq DOMICILIAR - CO~~ 1.:' .J:;.)}/-:l 

ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR A S~~~/' /.JI J 

Mês: 

.'*:1\:, ,·,·.9!!....Y 
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-
~. , 

.~ 1f ... ;;\ .. ... , 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL E LADÁRIO 

CONTROLE DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 
À SAÚDE 

------------------
Nome do Paciente: ----------------------------------

FISIOTERAPIA (*1 Data Assinatura do PacientelResponsável 

.. 

(*) Preencher uma planilha para cada especialidade de atendimento, inclusive médico, supervisão 
de enfermagem e outros, 

Assinatura e CRM do médico da CREDENCIADA 
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"APÊNDICE 11" DO CONTRATO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CONTR 
ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DE PLANTÃO DE ASSISTÊ 

DOMICILIAR À SAÚDE 

Mês: 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL E LADÁRIO 

CONTROLE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DE PLANTÃO DE 
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR À SAÚDE 

--------------------------------
Nome do Paciente: --------------------------------

Período de Atendimento Assinatura do Responsável 
Equipe de Enfermagem 

(Identificação do profissional) Noite/ 
Data Horário 

Dia 

Assinatura do Supervisor de Enfermagem 



- " .. . ....... 
.-.;" '" "'*l''t.-

/' "i ~, qt :'''" l~~ 
;' ~q " , '" "'}" ... ", ' f , ~ '. 

} '.~ ..r ~.,: "M\~~ . 

, '''-''( ' d ' . ' " , , 'f'"' '; 1 ~ =",. -. " 
, ~ . . 

~ ~ " ~, ; 

'I
" . ~ I ~ r. I t 

\ \. , ' ". - : 

\--k 
"APÊNDICE IH" DO CONTRATO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - CON1.RO ' . ~> .. ' -'; 

MATERIAIS / MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR À SAUDE::);>::f '·i ;:" 

Mês: 

• ~~, " 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL E LADÁRIO 

"'--"-. -, "., .. - -

CONTROLE DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR À 
SAÚDE 

-----------------------------------------
Nome do Paciente: --------------------------------

Descrição do Material/Medicamento Data Quantidade 
Assinatura do 

PacientelResponsável 

Assinatura do Supervisor de Enfennagem 

~, 



MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL E LADÁRIO 

AVALIAÇÃO DE DEPENDÊNCIA 

Nome do Paciente: ____________________ __ _ 
Idade: 

1. Cuidados Pessoais 

1.1. Alimentação 
O = normal 
1 = independente 

Data de Avaliação ____ _ 

2 = necessita de ajuda para cortar ou servir, derruba com freqüência 
3 = deve ser alimentado na maioria das refeições 

1.2. Vestir-se 
O = normal 
1 = independente, mas lento e desajeitado 
2 = sequência errada, esquece itens 
3 = necessita de ajuda para vestir-se 

1.3. Banho 
O = normal 
1 = banha-se só, mas necessita ser lembrado 
2 = banha-se só, com assistência 
3 = deve ser banhado por outros 

1.4. Eliminações fisiológicas 
O = vai ao banheiro independentemente 
1 = vai ao banheiro quando lembrado: alguns problemas 
2 = precisa de assistência para a atividade 
3 = não tem controle sobre fezes e urina 

1.5. Medicação 
O = lembra sem ajuda 
1 = lembra-se quando a medicação é deixada em local especial 
2 = necessita de lembretes escritos ou falados 
3 = deve receber a medicação de outros 



1.6. Interesse na aparência pessoal 
O = o mesmo de sempre 
1 = interessa-se quando vai sair, mas não em casa 
2 = permite ser arrumado ou o faz quando solicitado 
3 = resiste para ser limpo e trocado por terceiros 

2. Cuidados Domésticos 

2.1. Preparação de comidas, cozinhar 
O = planeja e prepara comidas sem dificuldades 
1 = cozinha, mas menos que o habitual ou com menos variedade 
2 = pega a comida somente se esta já estiver preparada 
3 = nada faz para preparar a comida 

2.2. Arrumação da mesa 
O = normal 
1 = independente, mas lento ou desajeitado 
2 = esquece-se de itens ou os coloca em local errado 
3 = não realiza mais esta atividade 

2.3. Trabalhos domésticos 
O = mantém a casa como de costume 
1 = faz apenas metade do seu trabalho 
2 = ocasionalmente varre a casa ou faz pequenos serviços 
3 = não mais cuida da casa 

2.4. Reparos domésticos 
O = realiza todos os reparos habituais 
1 = realiza ao menos metade dos reparos habituais 
2 = ocasionalmente faz reparos menores 
3 - não faz mais nenhum reparo 

2.5. Lavar roupas 
O = lava-as como de costume (rotina) 
1 = lava com menor frequência 
2 = lava apenas se lembrado; esquece o sabão 
3 = não lava mais as roupas 

3. Trabalho e recreação 

3.1. Trabalho 
O = trabalha normalmente 
1 = problemas leves com responsabilidades de rotina 
2 = trabalha em atividade mais fácil ou meio período; medo de perder o emprego 
3 = não trabalha mais 

3.2. Recreação 



o = a mesma habitual 
1 = atividade recreacional menos frequente 
2 = perdeu certas habilidades necessárias para atividades recreativas, deve ser persuadido a,_. -' . .1 ~~ . : 
participar das atividades " -:";'.:~'~ . . :. - ' . 
3 = não possui mais atividades recreacionais 

3.3. Organizações 
O = comparece a encontros; mantém as responsabilidades como sempre 
1 = comparece menos frequentemente 
2 = comparece ocasionalmente, não tem maiores responsabilidades 
3 = não comparece mais aos encontros 

3.4. Viagens 
O = o mesmo que o habitual 
1 = viaja se alguém mais dirigir 
2 = viaja em cadeira de rodas 
3 = limitado à casa ou ao hospital 

4. Compras e dinheiro 

4.1. Compra de comidas 
O = normal 
1 = esquece de itens ou compra itens desnecessários 
2 = necessita ser acompanhado enquanto faz as compras 
3 = não mais faz as compras 

4.2. Uso de dinheiro 
O = normal 
1 = tem dificuldade em pagar valores exatos, contar o dinheiro 
2 = perde ou coloca o dinheiro em local errado 
3 = não mais manipula o dinheiro 

4.3 . Administração das frnanças 
O = pagamento de contas e serviços bancários normais 
1 = paga contas atrasadas, dificuldade para preencher cheques 
2 = esquece de pagar as contas, problemas para administrar o saldo bancário; necessita ajuda de 
terceiros 
3 = não administra mais as finanças 

5. Locomoção 

5.1. Transporte público 
O = utiliza transporte público normalmente 
1 = utiliza transporte público menos frequentemente 
2 = perde-se utilizando transporte público 
3 = não usa mais transporte público 

5.2. Condução de veículos 



o = dirige normalmente 
1 = dirige mais cautelosamente 
2 = dirige menos cuidadosamente; perdeu-se enquanto dirigia 
3 = não mais dirige 

5.3 . Mobilidade pela vizinhança 
O = normal 
1 = sai de casa menos frequentemente 
2 = perde-se nas proximidades de casa 
3 = não sai mais desacompanhado (a) 

5.4. Locomoção fora de locais familiares 
O = normal 
1 = ocasionalmente fica desorientado em locais estranhos 
2 = fica muito desorientado, mas locomove-se se acompanhado 
3 = não é mais capaz de sair 

6. Comunicação 

6.1. Uso do telefone 
O = normal 
1 = liga apenas para alguns números familiares 
2 = apenas atende ao telefone 
3 = não usa mais o telefone 

6.2. Conversas 
O = normal 
1 = menos falante; dificuldade de lembrar-se de normas ou palavras 
2 = comete erros ocasionais de fala 
3 - fala quase ininteligível 

6.3. Compreensão 
O = compreende tudo o que lhe é dito 
1 = solicita que repitam 
2 = tem dificuldade em compreender conversações ou palavras específicas, ocasionalmente 
3 = não compreende que as pessoas falam na maior parte do tempo 

6.4. Leitura 
O = normal 
1 = lê com menor frequência 
2 = tem dificuldade em compreender ou lembrar-se do que leu 
3 = não lê mais 

6.5. Escrita 
O = normal 
1 = escreve com menor frequência, erros ocasionais 
2 = apenas assina o nome 
3 = nunca escreve 



7. Relações Sociais (cônjuge) 

7.1. Relações familiares 
0= normais 
1 = pequenos problemas matrimoniais 
2 = sérios problemas matrimoniais 
3 - divorciado, separado, sem mais relacionamentos 

7.2. Relações familiares (crianças) 

0= normais 
1 = facilmente irritável, punições intempestivas 
2 = negligencia as necessidades fisicas e emocionais dos filhos 
3 = incapacitado para cuidar das crianças 

7.3. Amigos 

° = encontra os amigos com a mesma freqüência 
1 = encontra os amigos com menos freqüência 
2 = aceita visitas, mas não procura companhia 
3 = recusa-se à vida social; insulta os visitantes 

PONTUAÇAO TOTAL: /90 
PONTUAÇÃO tESCALA DE DEPENDENCIA 
p,OO - 0,17 ~ndependência 
º,18 - 0,47 ~~endência Leve 
P,48 - 0,70 Dependência Moderado 
b,71 - 1,00 Dependência Grave 

Assinatura do Supervisor de Enfermagem 
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REFERENCIAL DE PROCEDIMENTOS DE AS.SISTENCIA MEDICA DOMIClL ,~;:.// 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL E LADÁRIO 

LISTA REFERENCIAL DE PROCEDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 
DOMICILIAR À SAÚDE 

1. DIÁRIAS DO ATENDIMENTO DOMICILIAR 

1.1. Assistência Domiciliar (suporte básico): 

1.1.1. Atendimento prestado por visita de equipe multidisciplinar de profissionais da área de saúde 
integrada por médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente 
social a assistência de fisioterapeuta; 

1.1.2. Diária de Atendimento domiciliar contempla, técnico de enfermagem: 02 (duas) vezes ao dia; 
equipamentos e mobiliários; enfermeira supervisora 01 (uma) vez por semana; chamadas de 
urgências médicas 24 (vinte e quatro) horas. 

1.1.3. Valor R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais). 

1.1.4. Suporte Básico, quando necessário: 

1.1.4.1. Consta de Supervisão de Enfermagem, Plantão Médico, adequação do ambiente domiciliar, 
Treinamento de Cuidador/ Acompanhante, Central de Atendimento Telefônico, com médicos e 
enfermeiros capacitados para o atendimento domiciliar de urgência, Serviço de 
Urgência/Emergência 24 (vinte e quatro) horas, inclusive com remoção e orientação à família; 

1.1.4.2. Inclui, também, o mobiliário hospitalar para o período contratado, em regime de comodato, 
composto de uma cama hospitalar básica, sem rodas, com grade, uma cadeira de higiene, um 
suporte de soro, micronebulizador, glicosímetro e um aspirador de secreção, coleta e tratamento de 
resíduos hospitalares. 

1.2. Internação Domiciliar: 

1.2.1. Internação Domiciliar de Baixa Complexidade: 

1.2.1.1. Além do previsto nos subitens 1.1.4.1 e 1.1.4.2, estão incluídos os serviços de Técnico de 
Enfermagem por 06 (seis) h/dia, enfermeira supervisora 02 (duas) vezes ao mês, nutricionista 01 
(uma) vez ao mês e um aparelho de pressão arterial; 
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1.2.1.2. Quando for necessário, uma maleta de emergência deverá estar na reSidênCia~~- >~ " ' ~i;' . . . ' . . 

de posse do médico nas visitas; . :,._./. 
. ~~ ~~ . 

1.2.1.3. Valor de R$ 291,32 (duzentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos). ' ··';"·; '-

1.2.2. Internação Domiciliar de Média Complexidade: 

1.2.2.1. Além do previsto nos subitens 1.1.4.1 e 1.1.4.2, estão incluídos os serviços de Técnico de 
Enfennagem por 12 (doze) h/dia, enfenneira supervisora 02 (duas) vezes ao mês, fisioterapia 03 
(três) sessões por semana, médico visitador 01 (uma) vez por semana, nutricionista 01 (uma) vez a 
cada 15 (quinze) dias mês e um aparelho de pressão arterial; 

1.2.2.2. Quando for necessário, uma maleta de emergência deverá estar na residência do paciente ou 
de posse do médico nas visitas. 

1.2.2.3. Valor de R$ 502,73 (quinhentos e dois reais e setenta três centavos). 

1.2.3. Internação Domiciliar de Alta Complexidade: 

1.2.3.1. Além do previsto nos subitens 1.1.4.1 e 1.1.4.2, estão incluídos os serviços de Técnico de 
Enfennagem por 24 (vinte e quatro) h/dia, enfenneira supervisora 01 (uma) vezes a cada 15 
(quinze) dias, fisioterapia 05 (cinco) sessões por semana, fonoaudióloga 03 (três) sessões por 
semana, médico visitador 01 (uma) vez por semana, nutricionista 01 (uma) vez a cada 15 (quinze) 
dias mês e um aparelho de pressão arterial; 

1.2.3.2. Quando for necessário, uma maleta de emergência deverá estar na residência do paciente ou 
de posse do médico nas visitas. 

1.2.3.3. Valor R$ 570,66 (quinhentos e setenta reais e sessenta e seis centavos). 

1.2.4. Procedimentos de Enfermagem: 

1.2.4.1. Serviços de técnico de enfennagem durante o atendimento domiciliar para realização de 
curativos, administração de medicamentos por todas as vias, administração de dietas enterais, 
realização de higiene em pacientes acamados e, outros atendimentos de enfennagem que não 
requerem acompanhamento contínuo; 

1.2.4.2. Inclui atendimento de Técnico de Enfennagem sob Supervisão de Enfennagem. 

2. VALORES DE HONORÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

2.1. Tabela com os v al fi ores re erentes aos h onoranos d os pro fi . SSlOnalS: 

SERVIÇO VALORR$ 

Médico Assistente por visita extra 165,00 

Coleta Laboratorial Domiciliar 77,00 

Fisioterapia (sessão extra) 71,50 



Fonoaudiologia (sessão extra) 71,50 

Psicologia 80,00 

Nutricionista (visita extra) 63,00 

Enfermeira (visita extra) 77,00 

Terapia Ocupacional 80,00 

3. OXIGENIOTERAPIA E EQUIPAMENTOS 

3.1. Tab 1 fi t ' 1 e a corri os va ores re erenes as ocaçoes menSaIs: 
ITEM (Locação Mensal) . VALOR -cR$) 

BIPAP 61,96 
Concentrador de Oxigênio 14,30 
CPAP 14,30 
Kit cilindro: cilindro + suporte 1,90 
Kit cilindro: regulador + fluxômetro 3,78 
Respirador / Ventilador Mecânico 171,60 
Umidificador aquecido - BC 150 0,79 
Oxigênio - Vazão 1 litro/minuto até 5Umin 0,077 
Oxigênio - acima 5L litro/minuto - valor 

23,10 
hora 

4. INSTRUÇÕES GERAIS 

4.1 . Os valores referentes a locações mensais terão cobrança pró-rata confonne o número de dias da 
internação domiciliar. 

4.1.1. No valor das diárias deverão estar incluídos: 

4.1.2. Troca de roupa de cama e banho de paciente; 

4.1.3. Cuidados e materiais de uso na desinfecção ambiental; 

4.1.4. Administração de dieta do paciente, de acordo com a prescnçao médica, exceto dietas 
especiais (enterais, por sonda nasogástrica, gastrostomia, jejunostomia ou ileostomia); 

4.1.5. Cuidados de enfennagem: Administração de medicamentos por todas as vias; Preparo, 
instalação e manutenção de venóclise e aparelhos; Controle de sinais vitais; Controle de diurese; 
Sondagens; Mudança de decúbito; Locomoção interna do paciente; Preparo do paciente para 
procedimentos médicos (enteroclisma, tricotomia, etc); Cuidados e higiene pessoal do paciente; 
preparo do corpo em caso de óbito; 

4.1.6. Orientação nutricional no momento da alta; 

4.1.7. Transporte de equipamentos (Raios-X, eletrocardiógrafo, etc); 

----. 



4.1.8. Aspirador de secreções; 

4.1.9. Atendimento pelo médico plantonista nas intercorrências clínicas; e 

4.1.10. Equipamentos de proteção individual (EPI). 

4.1.11. As taxas de assepsia e vigilância epidemiológica não serão cobertas. 

4.1.12. Deverá ser dada prioridade aos medicamentos genéricos. Na indisponibilidade de similar 
e/ou genérico, deverá ser autorizado o uso do medicamento de referência pela Divisão de Regulação 
do Hospital Naval de Ladário e comprovada a utilização mediante a apresentação dos lacres anexos 
a prescrição do dia. 

4.1.13. Referencial para cobrança de medicamentos: 

4.1.14. XylocaÚla líquida: será cobrada por ml; 

4.1.15. Xylocaína gel: será cobrada em gramas, sendo a sondagem vesical feminina = 10 (dez) gr e 
a sondagem vesical masculina = 20 (vinte) gr; e Dersani e outras pomadas serão pagas conforme 
análise da evolução e débito de enfermagem. 

4.1.16. Os materiais serão pagos conforme estabelecido no item 6 deste anexo. 

4.1.17. Não será pago coleta de exames pelos serviços terceirizados. 

4.1.18. Os materiais de punção deverão ser justificados quando utilizado em quantidade superior ao 
indicado. 

4.1.19. Os curativos serão pagos seguido de checagem e descrição do procedimento pelo 
executante. 

4.1.20. Os horários de admissão e da alta do paciente deverão estar registrados. Na falta deste 
implicará o não pagamento da taxa de diária. 

4.1.21. Os curativos serão pagos mediante prescrição médica e/ou do enfermeiro e descrição da 
enfermagem. 

4.1.22. Será pago Luva estéril somente para procedimento invasivo e asséptico. 

4.1.23. As tomeirinhas serão pagas somente em caso de infusão contínua e múltiplas medicações, 
não serão cobertas quando estiverem cobrando juntamente com equipo com injetor lateral. 

4.1.24. Os curativos especiais serão avaliados pela auditoria e serão pagos conforme prescrição 
médica e/ou do enfermeiro seguido da checagem e descrição do procedimento pelo executante. 

4.1.25. Sonda vesical de demora somente com prescrição médica e checagem da enfermagem, em 
caso de troca deverá ter justificativa 



4.1.26. Colchão caixa de ovo será pago para pacientes com risco de feridas de pres 
prescrição médica ou do enfermeiro. 

5. DETERMINAÇÕES SOBRE OPME DESCARTÁVEIS E REUTILIZÁVEIS. 

5.1. ÁGUA DESTILADA PARA RESPIRADORES: Será pago 01 (um) frasco de 500 (quinhentos) 
ml por dia, para vidro de umidificador 250 (duzentos e cinquenta) ml e em caso de 
micronebulização ou 01 (uma) ampola por sessão. 

5.2. ASPIRAÇÃO TRAQUEAL: pagar 01 (uma) sonda, 01 (um) par de luvas de plástico e 01 (um) 
Soro Fisiológico ou Água destilada de 10 (dez) ml por aspiração, até 06 (seis) por dia. 

5.3. ATADURA DE CREPE: Será pago somente quando houver indicação, não será coberto em 
caso de contenção no leito. 

5.4. BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO: será pago mediante a prescrição de 
sondagem vesical de demora, sua troca terá que ter justificativa. 

5.5. BOLSA DE COLOSTOMIA: Será pago 01 (uma) placa e 01 (uma) bolsa a cada 07 (sete) dias, 
e em caso justificado pelo enfermeiro. 

5.6. CLAMP DE BOLSA DE COLOSTOMIA: pagar-se-á 01 (uma) unidade por internação. 

5.7. BOLSA DE COLOSTOMIA PLÁSTICO: 03 (três) por dia. 

5.8. BOLSA DESCARTÁ VEL ENTERAL / PARENTERAL - pagar integral. 

5.9. CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA: Será pago 01 (uma) unidade na realização de 
traqueostomia, conforme descrição do procedimento do médico assistente (RGO). A embalagem 
deverá ser anexada no prontuário. 

5.10. CATETER DE OXIGÊNIO: Será pago 01 (um) a cada 48 (quarenta e oito) horas. 

5.11. CATETER HEPARINIZADO OU SALINIZADO: somente com prescrição e pagar 01 (uma) 
seringa de 10 (dez) ml, 01 (uma) agulha de 25/07,01 (uma) ampola de SF ou 0.2 ml de heparina. 

5.12. COLETOR DE SISTEMA ABERTO: será pago 03 (três) unidade a cada 24 horas, Quando o 
paciente for criança com controle de diurese ou adulto em uso de coletor de Incontinência urinária, 
desde que, devidamente prescrito e anotado o débito urinário. Será pago até 03 (três) unidade a cada 
24 horas, quando o paciente com controle de débito de sonda nasogástrica, desde que, descrito e 
devidamente anotado o débito. 

5.13. COLETOR DE INCONTINÊNCIA URINA (TIPO CAMISINHA): será pago 01 (uma) por 
dia mediante evolução de enfermagem. 

5.14. ELETRODO DESCARTÁ VEL: Será pago 03 (três) a 05 (cinco) por dia, com descrição da 
enfermagem da sua troca. 



-" 

6.2. A remoção de paciente em ambulância, na região de Mato Grosso do Sul, ser~3ll1~ 
conforme descrição a.baixo: 

6.2.1. Remoção urbana, incluindo qualquer local de origem até qualquer local de destino, dentro da 
mesma cidade: 

a) Ambulância tipo A: R$ 300,00; 
b) Ambulância tipo B: R$ 350,00; 
c) Ambulância tipo C: R$ 600,00; e 
d) Ambulância tipo D: R$ 700,00. 

6.2.2. Remoção interurbana, incluindo trajeto entre cidades ou estados: 

a) Ambulância tipo A: R$ 4,00 por Km rodado; 
b) Ambulância tipo B: R$ 4,20 por Km rodado; 
c) Ambulância tipo C: R$ 6,00 por Km rodado; e 
d) Ambulância tipo D: R$ 7,30 por Km rodado. 

6.3. A hora parada da ambulância será paga somente se a espera pelo paciente ultrapassar 3 (três) 
horas, e será remunerada conforme abaixo: 

a) Ambulância tipo A: R$ 96,00 (noventa e seis reais); 
b) Ambulância tipo B: R$ 96,00 (noventa e seis reais); 
c) Ambulância tipo C: R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais); e 
d) Ambulância tipo D: R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais). 

7. DIETAS 

7.1. As dietas serão pagas conforme avaliação da Nutricionista, prescrição médica, checagem e 
evolução de enfermagem. As Dietas: enterais serão pagas de acordo com tabela abaixo caso não 
conste na tabela, o valor da dieta enteral será Brasíndice com deflator de 35%(trinta e cinco por 
cento) para dietas manipuladas e deflator 70%(setenta por cento) para dietas fechadas; sendo 
cobrado a parte o equipo no valor de R$ 85,00(oitenta e cinco reais) por unidade. Parenterais serão 
pagas conforme tabela Brasíndice preço de fábrica(PF), coluna ICMS 17%( dezessete por cento). 

DIETAS ENTERAIS Pacotes Padrão: 

DESCRIÇÃO VALOR 

Dietas Enterais manipuladas. Preço Brasíndice com 35% (trinta e cinco por 
cento) de desconto 

Dietas Enterais sistema fechado. Preço Brasíndice com 70% (setenta por cento) de 
desconto. 

DIETAS PARENTERAIS 

IProdutos e serviços fornecidos IPreçoNalores 

lDietas Parenterais (Medicamentos) Conforme Brasíndice preço de fábrica coluna de 
~CMS de 17% período de fornecimento da dieta 



5.15. EQUIPOS: infusão NPT e QT o pagamento será para cada troca de esquema. 

5.16. EQUIPO DE INFUSÃO DE DIETAS ENTERAIS E ANTIBIÓTICOTERAPIA: o pag 
será a cada 24 horas. 

5.17. EQUIPO INFUSÃO DE DROGAS E SOROTERAPIAS: o pagamento será a cada 72 (setenta 
e d~as) horas e para neonatal48 (quarenta e oito) horas. 

5.18. EQUIPO INFUSÃO DE DROGAS FOTOSSENSÍVEIS: o pagamento será por droga/soro a 
cada 72 (setenta e duas) horas. 

5.19. JELCOS E SCALPS: Será pago 01 (um) a cada 03 (três) dias. Quando necessitar de uma 
quantidade maior terá que ser justificado. 

5.20. LUVA ESTÉRIL: Será pago somente para procedimento estéril. 

5.21. SONDA GÁSTRICA ou DE LEVINI: Será pago valor integral, sua troca será com indicação 
médica ou do enfermeiro, registrado em prontuário. 

5.22. SONDA NASOENTÉRICA: Será pago uma por internação, sua troca será autorizada em caso 
de internação prolongada por mais de 90 (noventa) dias ou com justificativa médica. Sua 
embalagem deverá estar anexada em prontuário. 

5.23. TUBO TRAQUEAL DESCARTÁ VEL: pagamento integral. 

5.24. Mediante justificativa médica, os fracionamentos poderão ser reavaliados durante auditoria, os 
mesmos estarão submetidos às normas da ANVISA e ANS. 

6. TRANSPORTES 

6.1. A remoção de paciente em ambulância, na região de Mato Grosso, será remunerada conforme 
descrição abaixo: 

6.1.1. Remoção urbana, incluindo qualquer local de origem até qualquer local de destino, dentro da 
mesma cidade: 

a) Ambulância tipo A: R$ 400,00 (quatrocentos reais); 
b) Ambulância tipo B: R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais); 
c) Ambulância tipo C: R$ 900,00 (novecentos reais); e 
d) Ambulância tipo D: R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). 

6.1.2. Remoção interurbana, incluindo traj eto entre cidades ou estados: 

a) Ambulância tipo A: R$ 5,00 (cinco reais) por Km rodado; 
b) Ambulância tipo B: R$ 5,65 (cinco reais e sessenta e cinco centavos) por Km rodado; 
c) Ambulância tipo C: R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos) por Km rodado; 
d) Ambulância tipo D: R$ 5,97 (cinco reais e noventa e sete centavos) por Km rodado. 
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6.2. A remoção de paciente em ambulância, na região de Mato Grosso do Sul, se~_~" '. I f'ry 

conforme descrição abaixo: .~ w( 
1}J'i9' -~ 

6.2.1. Remoção urbana, incluindo qualquer local de origem até qualquer local de destino, dentro 
mesma cidade: 

a) Ambulância tipo A: R$ 300,00; 
b) Ambulância tipo B: R$ 350,00; 
c) Ambulância tipo C: R$ 600,00; e 
d) Ambulância tipo D: R$ 700,00. 

6.2.2. Remoção interurbana, incluindo trajeto entre cidades ou estados: 

a) Ambulância tipo A: R$ 4,00 por Km rodado; 
b) Ambulância tipo B: R$ 4,20 por Km rodado; 
c) Ambulância tipo C: R$ 6,00 por Km rodado; e 
d) Ambulância tipo D: R$ 7,30 por Km rodado. 

6.3. A hora parada da ambulância será paga somente se a espera pelo paciente ultrapassar 3 (três) 
horas, e será remunerada conforme abaixo: 

a) Ambulância tipo A: R$ 96,00 (noventa e seis reais); 
b) Ambulância tipo B: R$ 96,00 (noventa e seis reais); 
c) Ambulância tipo C: R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais); e 
d) Ambulância tipo D: R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais). 

7. DIETAS 

7.1. As dietas serão pagas conforme avaliação da Nutricionista, prescrição médica, checagem e 
evolução de enfermagem. As Dietas: enterais serão pagas de acordo com tabela abaixo caso não 
conste na tabela, o valor da dieta enteral será Brasíndice com deflator de 35%(trinta e cinco por 
cento) para dietas manipuladas e deflator 70%(setenta por cento) para dietas fechadas; sendo 
cobrado a parte o equipo no valor de R$ 85,00(oitenta e cinco reais) por unidade. Parenterais serão 
pagas conforme tabela Brasíndice preço de fábrica(PF), coluna ICMS 17%( dezessete por cento). 

DIETAS ENTERAIS Pacotes Padrão: 

DESCRIÇÃO VALOR 

lDietas Enterais manipuladas. IPreço Brasíndice com 35% (trinta e cinco por 
~ento) de desconto 

!Dietas Enterais sistema fechado. IPreço Brasíndice com 70% (setenta por cento) de 
~esconto. 

DIETAS PARENTERAIS 
IProdutos e serviços fornecidos IPreçoNalores 

!Dietas Parenterais (Medicamentos) Conforme Brasíndice preço de fábrica coluna de 
CMS de 17% período de fornecimento da dieta 



ateriais Descartáveis Confonne Simpro período de fornec \ 

axa de preparo/manipulação de dieta $ 88,00 -
arenteral - diária ' 

axa de aluguel de bomba de infusão de dietas - $ 00,00 -
diária 

axa de controle Microbiológico para dietas $ 00,00 -
arenterais - diário 

quipo Intrafix CompactAir FS (Parenteral) $ 353,10-

Observação - Estão incluídos nos preços bomba de infusão equipo necessário para aplicação diária. 
A CONTRATADA fornecerá uma sonda nasoenteral calibre 10 ou 12. 
1) No início do tratamento uma; 
2) Se perder a sonda ou estragar a sonda será cobrado a parte, no valor R$192,60. 
3) Em paciente longo prazo, a CONTRATADA providenciará a troca da sonda a cada 04 (quatro) 
meses sem ônus, para o CONTRATANTE. 
4) O pagamento da dieta enteral será por (ml) de acordo com a prescrição médica/nutricionista. 



MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

UNIÃO CREDENCIAMENTO FEDERAL / MINISTÉRIO 
DA DEFESA / MARINHA DO BRASIL / HOSPITAL 
NAVAL DE LADÁRIO 

CREDENCIADO: 

OBJETO: Transporte Terrestre em Ambulância, Pré
Hospitalar e Inter-Hospitalar. 

NATUREZA: Ostensiva. 

VIGÊNCIA: --------

VALOR ESTIMADO: _____ _ 

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta, empreitada por preço 
unitário. 

PROCESSO N°: _____ _ 

TERMO DE CREDENC~ENTO N° 
originado do Processo de 

Inexigibilidade N° 01/2018 - HNLa, do Edital de 
Credenciamento n° 1/2018 - HNLa. 

A União, entidade de direito público interno, por intermédio do HOSPITAL NAVAL DE 
LADÁRIO, órgão do Ministério da Defesa - Marinha do Brasil, com sede na Rua 14 de março, 
S/N, CEP: 79370-000, Centro, Ladário-MS, inscrita no CNPJ sob o n° 00.394.502/0063-47, 
representada neste ato pelo seu Ordenador de Despesas, 
Capitão de Mar e Guerra, portador da cédula de identidade n° , expedida pelo 
Serviço de Identificação da Marinha do Brasil, inscrito no CPF sob o n° , 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
Organização Civil de Saúde , situada na Avenida 
____________________ ,nO ,Bmrro ________________________ ~ 
CEP: ___________ , registrada no CNPJ sob o n° , neste ato 

-----------------~ 
representada pelo Sr(a). ______________ , ocupante do cargo de 

portador da cédula de identidade n° ________ _ 
expedida pela , inscrito no CPF sob o n° , residente e 
domiciliado na cidade de , doravante denominado CONTRATADO, têm 
entre si justo e contratado, nos termos da legislação infraconstitucional constante do Edital de 
Credenciamento, que integram o presente Termo de Contrato, .que será regido pelas seguintes 
cláusulas e condições estipuladas: 
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1. CLÁUSULAPRIMEIRA-Do objeto. '\ . ~~., / 

1.1. A finalidade deste Credenciamento é garantir aos beneficiários do Sistema ~~~:., 
Médico-Hospitalar da Marinha, Pensionistas Militares e seus Dependentes, e servidores civis 
contribuintes do Fundo de Saúde da Marinha e seus dependentes, nas condições especificadas 
neste instrumento, no Edital com seus respectivos Anexos, atendimento por intermédio de 
Empresa Especializada em Remoção Terrestre: 

1.2. Compõem o objeto as seguintes especialidades: 

1.2.1. _________ ~ _________ ~ ____ ~ ___ _ 

1.1.2. As profissões e especialidades acima descritas não se constituem em um mlmmo 
necessário, logo, o credenciamento decorrente do Edital também poderá deixar de cobrir parte -
das mesmas. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - Da vinculação ao Edital. 

2.1. Este instrumento está vinculado ao Projeto Básico e o Edital de Credenciamento nO 1/2018 
do Hospital Naval de Ladário, do qual é parte integrante, bem como seus anexos. Cabe ao 
CREDENCIADO tomar conhecimento de toda documentação por meio do site: 
www.com6dn.mar.mil.br. antes da formalização deste contrato. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - Do fundamento legal. 

3.1. A presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da Lei nO 8.666/1993 -
inexigibilidade de licitação. 

4. CLÁUSULA QUARTA - Do regime de execução. 

4.1. As condições gerais de execução dos serviços constam do Projeto Básico, Edital de 
Credenciamento e seus anexos, observadas as regras especiais abaixo registradas. 

4.2. A CREDENCIADA fornecerá medicamentos, materiais de penso, materiais clrurglcos 
especiais (reutilizáveis), curativos especiais, materiais de alto custo necessários para a execução 
do contrato. 

4.3 . A prestação do serviço especializado deste contrato engloba a remoção ou evacuação inter
hospitalar, para os hospitais militares ou hospitais e clínicas credenciadas da CREDENCIANTE, 
dando continuidade ao atendimento médico prestado pelos serviços de urgência e emergência. 

4.4. Os Usuários de Saúde da Marinha a serem removidos e seus acompanhantes serão 
encaminhados pela Divisão de Regulação do Hospital Naval de Ladário. 

4.5. Os serviços de remoção ou evacuação serão requeridos, por meio do médico responsável do 
Hospital onde o Usuário de Saúde da Marinha estiver internado ou pelo próprio usuário e/ou seu 
dependente, à Divisão de Regulação do Hospital Naval de Ladário, que analisará o caso e 
determinará a transferência conforme a cláusula anterior. 
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4.7. Nas remoções o usuário poderá ser acompanhado por uma pessoa. No caso de atendimento a 
menor de 18 (dezoito) anos ou maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, admitir-se-á até dois 
acompanhantes. 

4.8. Os acompanhantes não poderão intervir no atendimento do paciente, sob pena de expulsão 
do veículo onde quer que este se encontre. 

4.9. No caso de óbito do Usuário de Saúde da Marinha, a CREDENCIADA notificará, de 
imediato, a família do paciente e a Divisão de Regulação do Hospital Naval de Ladário, através 
dos Telefones (67) 3234-1211 ou (67) 3234-1219, cabendo ao CREDENCIANTE tomar as 
providências subsequentes. 

4.10. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 
CREDENCIANTE, designado através de Portaria do Hospital Naval de Ladário. A 
CREDENCIADA manterá um preposto, aceito por parte da Administração, no local do serviço, 
para representá-lo. 

4.11. O fornecimento de todos os materiais e medicamentos necessários à prestação dos serviços 
de remoção, será de responsabilidade da CREDENCIADA. 

4.12. Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, devendo ser 
observadas as especificações dos respectivos fabricantes, atendendo, ainda às nonnas, métodos e 
ensaios previstos nas nonnas regulamentadoras. 

4.13. Nos casos de emergência ou de comprovada urgência, o atendimento será imediato, 
sem necessidade de apresentação da Guia de Apresentação do Usuário, mediante a 
identificação do usuário do Sistema de Saúde da Marinha, devendo, entretanto, este fato ser 
comunicado pela CREDENCIADA, à CREDENCIANTE, no máximo em até 24 (vinte e 
quatro) horas a contar da data da ocorrência, fornecendo todos os elementos necessários para 
que seja comprovada a emergência ou a urgência, para controle e providências administrativas. 

4.13.1. O CREDENCIANTE não se responsabilizará ou ressarcirá as despesas, caso não seja 
comprovada a urgência e/ou a emergência ou não tenham sido cumpridas as providências acima 
previstas. 

4.13.2. Caso não fique comprovada a situação de emergência ou urgência pela Seção de 
Auditoria, as despesas realizadas também deixarão de ser reconhecidas pela CREDENCIANTE. 

4.14. Os serviços contratados serão prestados diretamente por profissional da própria 
Organização de Saúde Extra Marinha, entendendo-se como tal: 

4.14.1. O membro do Corpo Clínico da CREDENCIADA; 

4.14.2. O profissional que tenha vínculo de emprego com a CREDENCIADA; e 

4.14.3. O autônomo que presta serviço à CREDENCIADA em caráter regular. 
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4.15. Equipara-se ao profissional a que se refere o subi tem 4.14.3, o ~\ . . '/.,.~~4' . ' 
saúde integrante de empresa, grupo, sociedade ou conglomerado de profiss~~"&. ~~Tf~)./ 
exerçam atividades na área de saúde, em caráter regular, nas instalações da CREDENCIAoA. 

4.16. A CREDENCIADA é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e 
comerciais decorrentes da execução deste CREDENCIAMENTO. 

5. CLÁUSULA QUINTA - Dos preços e das condicões de pagamento. 

5.1. Os serviços e o fornecimento agregado serão remunerados, conforme o item 8 "DO PREÇO 
E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" constante do edital de credenciamento e conforme o 
estabelecido neste contrato. 

5.2. Para o cálculo da quilometragem rodada, computam-se os trajetos de ida e de volta, 
independente de retomo ou não do paciente. 

5.3. Poderá a CREDENCIANTE solicitar remoção de ida para determinado paciente e de retomo 
para outro paciente, visto que o cômputo do quilômetro rodada já inclui o trajeto de ida e de 
volta, sem acréscimo de valores, salvo os referentes à hora parada do veículo. 

5.4. Será paga a hora parada da ambulância somente se o veículo aguardar o paciente por mais de 
3 (três) horas para retomo do mesmo. 

5.5. O CREDENCIANTE somente indenizará as contas apresentadas, quando o usuário tenha 
sido encaminhado por parte do Setor de Emissão de Guias do Hospital Naval de Ladário, 
acompanhado da Guia de Apresentação do Usuário, com a assinatura do beneficiário ou de seu 
responsável que comprove a prestação do serviço. 

5.6. No caso de comprovada urgência e(ou) emergência o beneficiário poderá ser atendido 
independentemente de encaminhamento. 

5.7. Procedimentos não especificados na(s) Guia(s) de Apresentação de Usuário e os não 
cobertos não serão ressarcidos por parte do CREDENCIANTE. 

5.8.1. Esta cláusula trata apenas de casos eletivos, em que não há nenhum prejuízo para o 
paciente em aguardar a alteração da guia. Caso haja necessidade de alteração durante algum 
procedimento ou em caso de urgência, a CREDENCIADA terá até 72 (setenta e duas) horas úteis 
para encaminhar a guia para devida correção, para o e-mail j.cavalheiro@marinha.mil.br ou por 
meio de oficio, a critério da CREDENCIADA. 

5.9. O pagamento deverá ser precedido de consulta quanto à regularidade fiscal da 
CREDENCIADA. 

5.10. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária, em favor da CREDENCIADA, 
na conta-corrente, agência e banco informados, após a apresentação de Nota Fiscal dos serviços 
e auditoria das faturas devidamente discriminadas. Deverá constar no corpo das respectivas 
faturas o período de competência do faturamento. 
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5.10.1. O pagamento dar-se-á em 30 (trinta) dias após a auditoria ou reconsi . ' ~rs ftoj 
de glosa. . '\ ~ ;,..,:() 

,~~~ 
5.11. ANota Fiscal correspondente ao serviço prestado deverá ser emitida em nom~õsPital 
Naval de Ladário, portador do CNPJ nO 00.394.502/0063-47, constando o número da Nota de 
Empenho correspondente e os dados bancários da CREDENCIADA, para crédito em conta
corrente do valor devido, assim como a discriminação detalhada dos serviços cobrados. 

5.12. Os valores vigentes na data de atendimento serão os considerados para a quitação das 
faturas. 

5.13. A CREDENCIADA se obriga a apresentar à CREDENCIANTE, até o dia 10 do mês 
subsequente ao atendimento, a fatura, em nome do Hospital Naval de Ladário, anexando todos 
os comprovantes de despesas, as Guias de Apresentação de Usuário com as assinaturas dos 
beneficiários ou de seus responsáveis, relativos aos atendimentos prestados no mês considerado, 
discriminando número de ordem, data, número da Guia de Apresentação do Usuário, nome do 
usuário, capa de lote devidamente preenchida (Anexo W), número do documento de identidade, 
número de matrícula do Servidor Civil ou de seu dependente, se for o caso, código das Tabelas 
acordadas nos credenciamentos, valor em R$ (reais) e relatório de conferência (espelho). 

5.13.1. O CREDENCIANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que sejam 
decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos estipulados e com 
vícios formais que ensejem devolução; 

5.13.2. A CREDENCIADA deverá apresentar, separadamente, as faturas de despesas dos 
pacientes que evoluíram ao óbito; 

5.13.3. O CREDENCIANTE restituirá a documentação acima citada, se a mesma apresentar 
rasuras, incorreções ou outros vícios de forma em até 15 (quinze) dias do respectivo protocolo; . 

5.13.4. Aceita a documentação, dentro do prazo acima fixado, a mesma será recebida por meio 
de termo circunstanciado assinado pelas partes; 

5.13.5. O CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas, por meio da Divisão de Auditoria 
de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, e o 
pagamento das despesas constantes das notas fiscais em até 30 (trinta) dias, a contar logo após o 
término da auditoria, sendo vedada a acumulação das mesmas para providências posteriores sem 
motivos justificados; 

5.13.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas, será 
imediatamente informada à CREDENCIADA; 

5.13.7. O CREDENCIANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a remuneração 
pelos serviços prestados especificados nas faturas que não estiverem de acordo com este 
Contrato ou Edital de Credenciamento nO 1/2018 e seus Anexos, inclusive o Projeto Básico; 

5.13.8. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário possuirá o prazp 
de 30 (trinta) dias para apresentar Relatório de Auditoria de Contas, anexo T do edital, por meio 
do e-mail hnla.auditoria@marinha.mil.br. contado a partir da entrada da fatura no Hospital Naval 
de Ladário; 



edital; 

5.13.9. A CREDENCIADA poderá interpor representação, nos termos do art. 109, lI, da Lei n° 
8.666/1993, contra a decisão da glosa por meio do modelo de Relatório de Recurso de Glosa, 
anexo U do edital, dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis; 

5.13.9.1. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas terá o prazo de 15 (quinze) dias para 
reconsiderar ou não, sua decisão, para então, a fatura seguir seu curso para pagamento em 30 
(trintas) dias; 

5.13.10. O silêncio por parte do CREDENCIANTE durante o prazo para análise do recurso de 
glosa consiste em aceite tácito do pleito; e 

5.13.11. Caso a Divisão de Auditoria não reconsidere sua decisão, o valor glosado será 
descontado do valor da fatura. 

6. CLÁUSULA SEXTA - Do Encaminhamento. 

6.1. A Guia de Apresentação do Usuário (GAU) é o documento que autoriza o atendimento aos 
beneficiários do Sistema FUSMA. As Guias de Apresentação do usuário são emitidas pelo Setor 
de Emissão de Guias após solicitação médica, previamente ao atendimento. A CREDENCIADA 
limita-se ao atendimento dos usuários portadores da Guia de Apresentação do usuário, exceto no 
caso de urgência ou emergência. 

6.2. As Guias de Apresentação do usuário têm validade de 30 dias corridos da data de emissão 
para o atendimento ao paciente. 

6.3. A CREDENCIADA fica autorizada a realizar somente os procedimentos e despesas descritos 
nas Guias de Apresentação do usuário, exceto nos casos de urgência ou emergência devidamente 
comprovado. 

6.4. Em casos urgência ou emergência, a CREDENCIADA está autorizada a atender o paciente 
sem Guia de Apresentação do usuário, devendo ser comunicada o CREDENClANTE, no prazo 
de 24 horas. A emissão das respectivas Guias de Apresentação do usuário fica condicionada a 
comprovação de urgência ou emergência pelo médico. 

6.5. Em caso de urgência e emergência, o CREDENClANTE se compromete a emitir a Guia de 
Apresentação do usuário em um prazo máximo de 15 ( quinze) dias. Somente a partir da emissão 
da Guia de Apresentação do usuário que começará a contar o prazo para a entrega da fatura por 
parte da Credenciada. 

6.5.1. Caso o CREDENCIANTE não envie a Guia de Apresentação do usuano em até 15 
(quinze) dias úteis, em caso de atendimento de urgência ou emergência, a CREDENCIADA 
deverá solicitar autorização para a Divisão de Regulação do Hospital Naval de Ladário, para 
envio da fatura, anexando o comprovante do pedido de emissão da Guia de Apresentação do 
usuário, a fim de permitir a contagem de prazos para auditoria da mesma. Tão logo seja emitida a 
guia por parte do Hospitál Naval de Ladário, a mesma deve ser encaminhada para a 
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"CREDENCIADO, a fim de encaminhamento para anexação à fatura e prosse 
para auditoria. 

6.5.2. A solicitação de autorização deverá ser encaminhada para o 
í-cavalheiro@marinha.mil.br, com cópia para o e-mail: hnla.auditoria@marinha.mil.br. 

6.6. Cada fatura parcial a ser apresentada pela CREDENCIADA ao CREDENCIANTE virá com 
as suas respectivas Guias de Apresentação do usuário. Não serão aceitas faturas apresentadas 
sem as respectivas Guias de Apresentação do usuário. 

6.7. É responsabilidade da CREDENCIADA providenciar todas as autorizações e ou Guias de 
Apresentação de Usuários (GAU) junto a CREDENCIANTE. 

6.8. Os procedimentos que não constam do rol da ANS, assim como os materiais, 
medicamentos e correlatos de uso experimental, sem registro no Ministério da Saúde, sem 
licença da ANVISA, não tem cobertura pelo FUSMA. 

6.9. Não podem ser cobrados dos beneficiários do FUSMA, extra conta hospitalar, quaisquer 
valores de procedimentos, taxas, medicamentos e/ou materiais. 

6.10. No caso de solicitação de autorização de intercorrências e/ou prorrogações, a 
CREDENCIADA deve providenciar as Guia de Apresentação do usuário junto ao Hospital Naval 
de Ladário. 

6.11. O prestador, como portador das Guia de Apresentação do usuano, assume inteira 
responsabilidade pelas mesmas e, ao recebê-las, deve: conferir os dados de identificação do 
paciente, validade da Guia de Apresentação do usuário (30 dias da data de emissão), 
identificação do prestador de serviço, assinatura do paciente e a solicitação médica. O prestador 
não deve receber qualquer Guia de Apresentação do usuário em que os itens citados estejam 
incorretos ou divergentes. 

6.12. O CREDENCIANTE se reserva ao direito de suspender os encaminhamentos quando a 
CREDENCIADA apresentar irregularidades nas certidões quanto à regularidade fiscal, 

"/" regularidade trabalhista, qualificação técnica e habilitação jurídica. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - Da Apresentação e Auditoria das Faturas. 

7.1. O prazo para o faturamento e apresentação da fatura na Secretaria do Hospital Naval de 
Ladário será até o dia lOdo mês subsequente ao atendimento. As Guias de Apresentação de 
Usuário não apresentadas até 90 dias corridos da data do atendimento são automaticamente 
excluídas do sistema. A apresentação da fatura em data posterior a este prazo implica em glosa 
administrativa, não cabendo recurso; 

7.2. A documentação comprobatória da realização ou prestação do atendimento ao paciente é 
obrigatória e de inteira responsabilidade da CREDENCIADA, sendo considerada parte 
integrante da fatura. A sua ausência implica em glosa administrativa, não cabendo recurso; 

7.2.1. Serão considerados para efeito de comprovação de prestação de serviços: 
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7.3. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário não aceitará 
modificação dos documentos inclusos na fatura após a sua apresentação. 

7.4. O desconto de qualquer valor no pagamento devido à CREDENCIADA será acatado pela 
Divisão de Auditoria de Contas Médicas. Logo será pago o valor a menor cobrado pela 
CREDENCIADA, referente à prestação dos serviços objeto deste Edital, prescrevendo desta 
forma o direito da mesma solicitar o pagamento da diferença a posteriori. Portanto não serão 
aceitas faturas complementares. 

7.5. O CREDENCIANTE receberá faturas, nos dias com expediente, de segunda a sexta-feira de 
8h às llh; 

7.6. As faturas apresentadas na Secretaria do Hospital Naval de Ladário deverão conter os .---. 
seguintes documentos: 

7.6.1. Resumo de fatura em duas vias (a primeira via para compor o processo e a segunda retoma 
ao prestador com o recebido da Secretaria do Hospital Naval de Ladário); e 

7.6.2. Respectiva documentação do paciente ( Guia de Apresentação do usuano original, 
solicitação médica, comprovante de realização do atendimento, assinado pelo profissional, 
detalhamento de despesa e a capa de lote devidamente numerada pela CREDENCIADA). 

7.7. A Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de Ladário efetua a análise 
técnica da fatura, glosando as cobranças fora de conformidade e enviando à CREDENCIADA 
um Relatório de Glosa. Observar o que se segue: 

7.7.1. O prazo estabelecido no Credenciamento para interpor recurso de glosa começa a contar a 
partir da data do envio do Relatório de Glosa; 

7.7.2. Após transcorrido o prazo estabelecido no Credenciamento e, não havendo manifestação 
por parte da CREDENCIADA, ficará subentendido que a mesma acatou a Glosa. Assim, o 
auditor militar deixará a Conta/Fatura seguir os trâmites normais da Divisão com a finalidade de 
processar o pagamento da mesma. 

7.7.3. De posse do Relatório de Glosa e, não havendo concordância com a glosa, o auditor ou 
faturista da CREDENCIADA, dentro do prazo estabelecido no Credenciamento, deve 
manifestar-se por escrito junto a Divisão de Auditoria de Contas Médicas do Hospital Naval de 
Ladário, justificando item a item as discordâncias, com base no Credenciamento e nas Tabelas 
acordadas (não serão aceitos recursos genéricos. Exemplo: "solicitamos revisão da Fatura nO 
tal"). 

7.7.4. Sugerimos, após envio do pedido de recurso de glosa por escrito, entrar em contato 
telefônico com o auditor militar para questionar com este os pontos divergentes. Não havendo 
acordo entre as partes via telefone, o auditor ou faturista da CREDENCIADA poderá agendar 
uma data com o auditor militar para vistas a fatura discordante. 



8. CLÁUSULA OITAVA- Do reajuste. 

8.1. Os valores decorrentes deste Termo de Credenciamento serão fixos e irreajustáveis, dado sua 
vigência limitada a um ano, nos termos da Lei nO 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, salvo 
condições extremamente excepcionais e emergenciais analisadas e aprovadas pela Diretoria de 
Saúde da Marinha. 

8.1.1. Os valores irreajustáveis referem-se somente ao Termo de Credenciamento que estiver 
vigente, podendo ser reajustado, em caso de aditivo, após o término do mesmo, a fim de manter 
o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. 

8.2. A CREDENCIANTE poderá elaborar novo edital de credenciamento a cada ano, formando 
os valores a partir de pesquisa atualizada de preços praticados em cada região. 

9. CLÁUSULA NONA - Da vigência. 

9.1. O Termo de Credenciamento terá vigência máxima de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do mesmo. 

9.1.1. Os Termos de Credenciamento serão prorrogáveis por igual período até o limite de 60 
meses. 

9.2. A CREDENCIADA dará início aos serviços na data de assinatura do contrato. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- Da dotação orçamentária. 

10.1. Recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente credenciamento: 
H2541 00240, ND 339039. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da responsabilidade civil. 

11.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não exclui 
nem reduz a responsabilidade da CREDENCIADA. 

11.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de dano 
eventual veicular, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação dos serviços que 
compõem o objeto deste Credenciamento. 

11.3. A CREDENCIADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos 
pacientes, solidariamente com terceiros vinculados, decorrentes de omissão, voluntária ou não, 
negligência, imperícia ou imprudência. 

11.4. A qualquer tempo o CREDENCIANTE, poderá realizar inspeção nas instalações dos 
CREDENCIADOS, inclusive nos veículos, para verificação das condições de atendimento, 
higiene, equipamentos e capacidade técnico-operativa, devendo assim ser emitindo parecer 
técnico pelo(s) profissional(s) designado para tal fim. 



13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da rescisão. 

13.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do item 13 - "DA RESCISÃO" -
do Edital de Credenciamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Das obrigações do CREDENCIANTE. 

14.1. As obrigações constam do item 10 - "OBRlGAÇÕES DO CREDENCIANTE" - do Edital 
de Credenciamento. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das obrigações da CREDENCIADA. 

15.1. As obrigações constam do item 11 - "OBRlGAÇÕES DOS CREDENCIADOS" - do 
Edital de Credenciamento. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da negação de remuneração a militares e servidores 
civis. 

16.1. Os militares e servidores civis do Hospital Naval de Ladário, estando na ativa, não poderão 
receber remuneração ou pagamento por serviços profissionais prestados ao beneficiário na 
qualidade de credenciado. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Da subcontratação. 

17.1. É permitida a entidade contratada subcontratar parte dos serviços objeto deste Contrato, em 
relação às empresas ora relacionadas: 

17.1.1. Objeto - Unidades de terapia intensiva - pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
tratamento de terapia intensiva; 

17.1.2. Objeto - Serviço de atendimento de enfennagem - pessoa jurídica subcontratada: Feitura 
de cuidados de enfennagem; 

17.1.3. Objeto - Locação de material hospitalar - pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
locação de material hospitalar; 

17.1.4. Objeto - Serviços de remoção terrestre - pessoa jurídica subcontratada: Feitura de 
remoção pré-hospitalar e inte-hospitalar móvel; e 

17.1.5. Objeto - Outros que se fizerem necessários. 

17.2. O subcontratado deverá preencher os requisitos de habilitação, pertinentes a sua empresa, 
postos neste Tenno de Credenciamento, no Edital de Credenciamento nO 1/2018-HNLa e seus 
Anexos; 

.---. 
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17.3. A subcontratação não liberará o CREDENCIADO de suas responsabilida~~~JWll!W!lã 
legais, quanto ao objeto subc<;mtratado. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Do valor do credenciamento. 

18.1. O valor global estimado para fazer face às despesas relativas ao objeto deste 
credenciamento, abrangendo sua vigência mais as prorrogações máximas, se for o caso, terá 
como base o levantamento estimativo dos encaminhamentos que foram realizados nos últimos 12 
(doze) meses pelo HNLa, para Organizações Civis de Saúde: 

18.1.1. O valor estimado deste credenciamento deverá ser tratado apenas como dado estatístico, 
fruto da evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base de cálculo 
para aplicação de penalidades previstas neste credenciamento; 

18.1.2. O valor estimado deste credenciamento não poderá servir de base rígida para a 
apresentação da Nota FiscallFatura Mensal, já que o total de gastos do mês dependerá dos 
atendimentos e serviços prestados no respectivo período, em consonância com o regime de 
empreitada por preço unitário; 

18.2. A CREDENCIADA aquiesce, desde já, a redução do valor do credenciamento a monta 
realmente executada, ainda que acarrete redução, para além do limite permitido no § IOdo art. 65 
da Lei n° 8666/1993, observado que inexistirá expectativa de direto quanto o valor estimado. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Do foro. 

19.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente credenciamento será o do município de 
Corumbá-MS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Credenciamento, em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus 
efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em 
todas suas cláusulas e condições. 

Ordenador de Despesas do HNLa 
CREDENCIANTE 

Identidade N° 
CPF: 

TESTEMUNHA DO HNLA 
Identidade N° 

CPF: 

Representante do Credenciado 
Identidade N° 

CPF: 

Rubrica 

Rubrica 

Rubrica 



"ANEXO K" DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 1/2018 - RELATÓRIO DE 
JUSTIFICATIVA PARA ALTO CUSTO 

1. DADOS DO 
PACIENTE: 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

JUSTIFICATIVA PARA ALTO CUSTO 

Nome: __________________________________________________________ __ 

Idade:. _____ Sexo: ( )M ( )F 

2. DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELO MÉDICO SOLICITANTE: 

Resultados dos exames realizados anteriormente: 

Histórico da Doença Atual: 

Justificativa para os Exames Pedidos: 



______ -',----Y_de __ de 20_. 

(Nome, Especialidade, Carimbo e assinatura do médico) 

"ANEXO L" DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 1/2018 - MODELO DE REQUERIMENTO 
PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE AUTÔNOMO 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL DE 
SAÚDE AUTÔNOMO 

Ao Sr Diretor do Hospital Naval de Ladário: 

Eu, 
(nome do profissional), (profissão), inscrito no Conselho Regional de 
_______ no Estado de sob o número , requeiro meu 
credenciamento para prestar serviços aos usuários do FUSMA nas Especialidades de 

e de , declarando total 
concordância com as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento - 001/2018, e em 
seus Anexos, inclusive seu Projeto Básico. 

Para efeito, anexo os documentos exigidos no Edital de Credenciamento. 
O meu consultório está localizado à 

nO 
bairro de CEP 

-:--_______ -', telefone _ __ ~:--___________ e o atendimento é 
feito às_________ (dias da semana) no horário de 

e e-
mail ---------------------

Declaro que me comprometo a acatar as normas, instruções e tabelas vigentes expressaS 
nas Normas acima citadas. 

__________ _______ ,de _ ___ de ______________ de 



.'" 



"ANEXO M" DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 1/2018 - MODELO DE CARTA-........ -... ... ....... '" 

Razão Social: 
Endereço: 
Area de Atuação: 
Representante Legal: 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

MODELO DE CARTA-PROPOSTA 

ICNPJ: 
I Telefone/fax: 

I Especialidade: 
I CPF: 

o interessado acima identificado vem requerer ao Hospital Naval de Ladário a respectiva 
habilitação para contratação, declarando total concordância com as condições estabelecidas no 
Edital de Convocação 00112018 do Hospital Naval de Ladário, e em seus anexos, inclusive seu 
Projeto Básico. Para tanto, foram devidamente anexadas as documentações exigidas, bem como 
passamos a prestar as informações a seguir: 

I) Relação do Corpo Clínico 

Nome I Registro Conselho 



2) Relação de Serviços: 

3) Relação de Equipamentos Técnicos: 

4) Dias e Horários de Atendimento: 

5 Dados Bancários: 
A ência: Conta Corrente: 

1. Endereço eletrônico para recebimento de informações (E-mail): 



As documentações inerentes à habilitação encontram-se anexadas rigorosam 
ordem: 

1. HABILITA ÃO JURIDICA 

2. REGULARIDADE FISCAL 

3. DECLARAÇÃO 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

__________________________ ~,de _______ de ___________________ de 

(Nome completo, identidade e assinatura do Representante Legal) 



"ANEXO N" DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 1/2018 - MODELO DE PEDIDO DE 
INTERNAÇÃO DO HOSPITAL NAVAL DE LADÁRlO 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL E LADÁRIO 

*,..... . .. ~ . ...... . 

MODELO DE PEDIDO DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

Solicito ao Hospital Naval de Ladário autorização para tratamento do (a) paciente: 

NIP _____ -', no (a) () Hospital ou () Clínica: 

Nome da Instituição: _______________________ _ 

Com Diagnóstico de: __________________ _ 

CID: 
---~------

Cujos principais sinais e sintomas são: 

Justificativa para internação: 

Caráter da 
Internação: 
Tipo de 

UrgêncialEmergê 
( ) Eletiva () ncia 
( ) Clínic () Cirúrgico 



tratamento: o 

Descrição dos Procedimentos (tratamento) Quantidade Código Tabela 



Descrição dos Procedimentos (tratamento) Quantidade 

" 

Data da internação: _/_/ __ 

Data da cirurgia: _/_/ __ (se o tratamento for cirúrgico) 

Previsão do tempo de hospitalização: __________ _ 

Materiais especiais? 

DNãO 

DSim, descrição: 

j ' I~~ 4:C,, ~' , .' ( 
~ ri '-"' " 

Código OB:mrJ\~ 
\~'Ã , ,,;r. ' 

,':"."...., ,,' 

,~lt, · .. ..,[ 
--, Q, i 
~"""S.or.-_". ..-

_____________ -',- ----' __ / ______ -e/ ___ _ 

(assinatura e carimbo do médico) 



, ~ .{ p.. : : 'I!:/~ 
L;~~~E~~i:~tgs~~~~o~~=rf:;i~ll;~~ .~ ; , 

1 ATENDIMENTO NÃO CARACTERlZA- 45 MEDICAÇ~O EM DESACOt~~~~ ~1r<-' ) ~) 
DO URGÊNCIA PRESCRlÇAO \~ '-J~~<' , ~/ 1"_ j ~~ ______ -= ________________ -+~ ______ ~ __________ ~~~~~ i. ~, 

2 ~~OMODAÇÃOACIMADAAUTORlZA- 46 MEDICAÇÃO EM EXCESSO ~~, ' ~~ " / 

3 ATENDIMENTO POR MÉDICO MILITAR 47 MEDICAÇÃO NÃO JUSTIFICADA PARA 
OCASO 

4 COBRANÇA 30% EM DIA E HORA NOR- 48 MEDICAÇÃO NÃO PRESCRlTA 
MAL 

5 COBRANÇA 30% NÃO 49 MEDICAÇÃO NÃO UTILIZADA 
URGÊNCUVEMERGÊNCIA 

6 CONSULTA INCLUSA NO PROCEDI- 50 MEDICANIENTO ACIMA DO PREÇO DE 
MENTO CIRÚRGICO MERCADO 

7 CURATIVO INCLUSO NO PROCED CI- 51 MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO SEM 
RÚRGICO AUTORlZAÇÃO PREVIA 

8 DATA DE ATENDIMENTO FORA DE SE- 52 MEDICAMENTO SUSPENSO 
QUENCIA 

9 DATA DE ATENDIMENTO FORA COM
PETÊNCIA 

~ DIAGNÓSTICO ILEGÍVEL 

~ DIÁRIAS EM EXCESSO 

1 DIÁRIAS FORA DA TABELA ACORDA-
2 DA 

1 DOCUMENTO SEM ASSINATURA/CA-
3 RIMBO MÉDICO 

53 COBRANÇA INDEVIDA DE MEDICA
MENTO DE MARCA 

54 PACIENTE NÃO É BENEFICIARlO FUS- , 
MA -

55 PRESCRlÇÃO MÉDICA COM 
RASURA/ILEGÍVEL 

56 PRESTADOR DESCREDENCIADO 

57 PROCEDIMENTOIEXAME EM EXCESSO 

1 EPI DE RESPONSABILIDADE DO PRES- 58 PROCEDIEXAME INCOMPATÍVEL COM 
4 TADOR DIAGNÓSTICO 

,--,' ! ESPECIALIDADE NÃO AUTORlZADA 
59 PROCEDIMENTOIEXAME EM DUPLICI

DADE 

1 EVENTO INCLUSO EM PACOTE ACOR- 60 PROCEDIMENTOIEXAME NÃO AUTORl-
6 DADO ZADO/NÃO RATIFICADO 

~ EVENTO NÃO COMPORTA COBRANÇA 

1 EXAME NÃO PREVÊ COBRANÇA DE 
8 CONTRASTE 

! EXAMES SEM LAUDO 

2 EXAMESIPROCEDIMENTOS NÃO RE
O QUISITADOS 

2 FALTA DISCRIMINAÇÃO SERVIÇOS 
1 EXECUTADOS 

2 FALTA REGISTRO EVOLUÇÃO MÉDI-
2 CAlENFERMAGEM 

2 FILME-COBRANÇA EM DESACORDO 

61 PROCEDIMENTOIEXAME NÃO REALI- ' 
ZADO 

62 PRONTUÁRlOIFICHAlBOLETIM ILEGÍ
VEL 

63 PRONTUÁRlOIFICHAlBOLETIM RASU
RADO 

64 RETORNO DE CONSULTA 

65 SADT/EXAMES FORA DA TABELA 
ACORDADA 

66 SEM AUTORIZAÇÃO PIPROCEDIMENTO 
OU EXAME 

67 SEM DIAGNÓSTICO 



,.~:~l~ < . <" "]I"''' 
3 COMCBR ; ''J'l ,~.~" / " ' ." ,',. .'" 

2 GUIA DE APRESENTAÇÃO DO USUÁ- 68 SEM GUIA/OFÍCIO DE ENCAN{~/~j . :3 , 
4 RIO (GAU) ILEGÍVEL MENTO . \ -" '-. U8 
2 

GAU SEM ASSINATURA PACIENTE 69 SOLICITAÇÃO MÉDICA COM D}p'À~:<~-? 
5 SURADA 'J I~ ~ ' , ~ . 'i rJ < 

2 GAU AUTORIZADA PARA OUTRO 70 SOLICITAÇÃO COM DATA POSTERIÔR-= - -' 
,6 PRESTADOR AO EXNv1E 

2 
GAU FORA DA VALIDADE 

71 SOLICITAÇÃO MÉDICA COM DATA A 
7 POSTERIORI DO EVENTO 

2 
GAU NÃO AUTORIZADA 

72 SOLICITAÇÃO MÉDICA SEM DATA 
8 

2 GAU AUTORIZADA PARA OUTRO BE- 73 SOMA ERRADA - CÁLCULO 
9 NEFICIÁRIO 

3 GAU AUTORIZADA PARA OUTRO PRO- 74 TAXAS FORA DA TABELA ACORDADA 
O CEDIMENTO 

3 GAU SEM CARIMBO DE AUTORIZA- 75 TAXAS INDEVIDASIEXCESSO 
1 çÃO ~ 

3 
GAU CARBONADA OU FOTOCOPIADA 

76 VISITA HOSPITALAR EM DUPLICIDADE 
2 

3 HONORÁRIOS MÉDICOS FORA TABE- 77 VISITAS INCLUSAS NO PROCEDIMENTO 
3 LA OU EXCESSO CIRÚRGICO 

3 MATIMED ADQUIRIDO PELO USUARIO 78 VISITA ESPECIALISTA SEM AUTORIZA-
4 A SEU CRITÉRIO çÃOPRÉVIA 

3 MATERIAL ACIMA DO PREÇO DE MER- 79 INTERNAÇÃO NÃO AUTORIZADAJIN-
5 CADO FORMADA 

3 MATERIAL DE ALTO CUSTO/OPME 80 OUTROS 
6 SEM NOTA FISCAL 

3 
MATERIAL EM EXCESSO 

81 DIETA EM DESACORDO COM A PRES-
7 CRIçÃO 

3 
MATERIAL INCLUSO EM PACOTE 

82 DIETA EM EXCESSO 
8 

~ 

3 MATERIAL INCLUSO NO PROCEDI- 83 DIETA NÃO ruSTIFICADA PARA O CASO 
9 MENTO 

4 MATERIALlOPME NÃO 84 DIETA NÃO PRESCRITA 
O AUTORIZADOIRATIFICADO 

4 MATERIAL NÃO ruSTIFICADO PARA O 85 DIETA NÃO UTILIZADA 
1 CASO 

4 MATERIAL NÃO UTILIZADO 86 DIETA ACIMA DO PREÇO DE MERCADO 
2 

4 MATERIAL REUTILIZÁ VEL - PAGA-
3 MENTO PARCIAL 

4 MEDICAÇÃO NÃO CONSIDERADA DE 
4 URGÊNCIA 



"ANEXO P" DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 112018 - MODELO DE ~·UVJ'lU!'U· ·J""". 

DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO ~" qvJi~~. 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

DECLARAÇÃO 

O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 
da Lei Nr 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei Nr 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos de idade 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos 
de idade, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos de idade. 

IDENTIFICAÇÃO 
Empresa: I CNPJ: 
Sümatário(s): I CPF: 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos de idade, na condição de aprendiz? 

SIM NÃO 

Em 
--------------------------~ 

-_/_----------'/_--
(Local, data) 

(Nome completo, identidade e assinatura do Representante Legal) 



, - , '- '2;( 
. '~ . ' A ' J1:!. 

;':~' . , ' '- Á" '~ " .; ,~ c-~·v ... 
; v'~ / -- ·,} '?",\~ ' 
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"ANEXO Q" DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 1/2018 - MODELO DE . , , 
TÉCNICO DO HOSPITAL NAVAL DE LADÁRlO -' 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL E LADÁRIO 

PARECER TÉCNICO DO HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

Objetivo: Avaliar a viabilidade da continuidade do credenciamento, enfocando os aspectos relativos 
às condições técnicas dos equipamentos, atendimento e instalações. 

I - CREDENCIADO: 

Nome: 

CNPJICPF: 

Endereço: 

Telefone: 

II -AVALIAÇÃO: 

III - AVALIADOR (postolNomelFunção): 



________ ____ --' em __ / _______ -..:/ __ _ 

(Nome completo, posto e assinatura) 



"ANEXO R" - EDITAL N° 001/2018 - FICHA CADAS1RO DE EMPRESA 

Razão Social: 

Nome fantasia: 

Especialidade 
principal: 

Diretor: 

CNPJ: 

Endereço sede: Rua 
Bairro 
cidade 
de 

Telefone geral: 

FAX geral: 

E-mail geral: 

Domicílio bancário Conta: 
para pagamento: 

Setor 

Direção 

Setor de contratos 

Setor de faturamento 

Emissão de Notas Fiscais 

Serviços 

1) 
2) 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

FICHA CADASTRO DE EMPRESAS 

, Sala n° 
,CEP 

-

Agência: 

Contatos 

Responsável Telefone FAX 

Locais de atendimento aos usuários 

, Andar, 
, na 

e-mail 

Local Horário de atendimento 

, \ . , 
" . ", : 

./ , 

.~ 



(Nome do Representante Legal) 
(nO cédula de identidade) 





MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

LISTA REFERENCIAL DE PREÇOS 

Em virtude do extenso número de páginas (4 71 páginas) deste anexo, e este j á ter sido impresso no 
Volume II do processo de credenciamento 0112017 - HNLa, o mesmo não foi reimpresso, evitando assim, 
o desperdício de recursos públicos. 

Participo que as tabelas são estipuladas por Órgãos Especializados de cada profissão, não sendo 
editadas ou alteradas por este Hospital. 





/ (r.' ºf)i~' TABELA DE TAXAS DE PROCEDIMENTOS HOSPIT ALARES "1" tÇl~~:iII ' ) f' 

l:rf~?· ",) 01 
1. DIÁRIAS \ Ql!f! (); 
1.1 Enfermaria 

1.2 Apartamento Privativo Padrão 

1.3 Berçário Normal 

1.4 Berçário Patológico 

1.5 Unidade de Neonatal Intermediária - UNI 

1.6 UTI Neonatal 

1.7 UTI Nível I 

1.8 UTI Nível 11 

1.9 UTI Nível III 

1.10 Unidade Coronariana 

1.11 Day Clinic (diária até 12 h) 

1.12 Diária de Acompanhante 

1.13 Diárias em Quarto Duplo 

2. TAXAS 
2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

Porte O (internado/sala gesso/serviço ambulatorial) 

Porte 1 

Porte 2 

Porte 3 

Porte 4 

Porte 5 

Porte 6 

Porte 7 

Porte 8 

Vídeo Artroscopia Diagnostico 

Vídeo Histeroscopia Diagnostico 

Vídeo Laparoscopia Diagnostico 

Vídeo Artroscopia Cirúrgica 

Vídeo Histeroscopia Cirúrgica 

Vídeo Laparoscopia Cirúrgica 

* Taxas de Vídeo - Até 3 horas, hora a mais subsequente indivisível 
OBS.: Em caso de mais de um procedimento cirúrgico será cobrado 50% quando pela 
mesma via de acesso e 70% quando a via de acesso for diferente. 

3 INSTRUMENTAIS B d· - an e.tas 
3.1 Bandeja de Cateterismo Vesical 

3.2 Bandeja de Assepsia 

3.3 Bandeja de Infiltração 

3.4 Punção Articular 

3.5 Punção Lombar 

3.6 Subclávia 

3.7 Dissecção 

4. SALA DE OBSERVAÇÃO 
Sala de Observação em Pronto Atendimento - até 06 horas 

\,. '-.M1i~~ / 
'- mj.f9$~ ~/ 

R~,54 

R$ 409,69 

R$ 1.134,47 

R$ 1.664,65 

R$ 1.186,15 

R$ 1.347,96 

R$ 1.674,99 

R$ 1.134,47 

R$ 254,74 

R$ 122,24 

R$ 346,00 

VALOR 
R$ 215,17 

R$ 531,94 

R$ 650,72 

R$ 865,48 

R$ 1.043,24 

R$ 1.308,32 

R$ 1.463,44 

R$ 1.533,85 

R$ 1.840,03 

R$ 1.735,23 

R$ 1.735,23 

R$ 1.735,23 

R$ 1.735,23 

R$ 1.735,23 

R$ 1.735,23 

R$ 350,69 

VALOR 
R$ 65,00 

R$ 50,00 

R$ 65,00 

R$ 140,00 

R$ 65,00 

R$ 390,00 

R$ 260,00 

VALOR 
R$ 192,80 



5. SALA DE OBSERVAÇÃO PÓS ANESTÉSICA CENTRO CIRÚRGICO 
5.1 Taxa de sala de recuperação pós-anestésica 
5.2 Taxa de Instrumentação 

5.3 Taxa de Circulante 

6. SALA DE EXAMES / TRATAMENTO ESPECIALIZADO VALOR 
6.1 Quimioterapia - sessão R$ 172,15 
6.2 Hemodinâmica - sessão R$ 2.003,80 

6.3 Endoscopia - exame R$ 192,80 

6.4 Taxa de Ultrassom IntracorQnário - sessão R$ 886,57 

7. GASOTERAPIA VALOR 
7.1 Oxigênio em nebulização contínua/CPAPlMáscara/Cx de Hood, em qualquer setor - hr R$ 55,06 

7.2 Oxigênio em respirador, em qualquer setor - hora R$ 74,04 

7.3 Oxigênio em cateter, em qualquer setor - hora R$ 55,06 

7.4 Ar comprimido, em qualquer setor - hora R$ 41,32 

7.5 Protóxito de Azoto - hora R$ 146,32 

7.6 Dióxido de Carbono - hora R$ 172,15 

8. ASPIRAÇÃO USO DO APARELHO VALOR 
8.1 IVácuo central ou portátil em qualquer setor - uso do aparelho (sessão) R$ 22,351 

9. SERVIÇOS GERAIS VALOR 

9.1 Controle de Diurese - dia R$ 41,32 

9.2 Curativo contaminado ou Grande Queimado - sessão R$ 146,32 

9.3 Curativo grande - sessão R$ 75,87 

9.4 Curativo médio - sessão R$ 55,06 

9.5 Curativo pequeno ou oftalmológico - sessão R$ 41,32 

9.6 Curativo poliescoriada e queimada (01 à 03 unid.) - sessão R$ 87,78 

9.7 Curativo poliescoriada e queimada (mais de 04 unid.) - sessão R$ 107,98 

9.8 Instalação de Cx de Hood, Cateter ou Máscara - sessão R$ 41,32 

9.10 Irrigação contínua - dia R$ 55,06 

9.11 Preparo de alimentação enteral - sessão R$ 74,04 

9.12 Preparo de alimentação parenteral - sessão R$ 146,32 

9.13 Retirada de gesso/ambulatorial - sessão R$ 55,06 

9.14 Retirada de Irnob.Prov. ou gessada/ambulatorial- sessão R$ 41,72 

9.15 Sondagem e/ou lavagem Gástrica fora do Centro Cirúrgico - sessão R$ 55,06 

9.16 Sondagem e/ou lavagem Retal fora do Centro Cirúrgico - sessão R$ 55,06 

9.17 Sondagem e/ou lavagem Vesical fora do Centro Cirúrgico - sessão R$ 55,06 

9.18 Taxa de acompanhamento médico durante a remoção - uso R$ 462,63 

9.19 Taxa de acompanhamento paramédico durante a remoção - uso R$ 216,87 

9.20 Taxa de Desinfecção Terminal- por alta R$ 74,04 

9.21 Taxa de Diálise peritoneal- dia R$ 354,64 

9.22 Taxa de Hemodiálise - sessão R$ 282,29 

9.23 Taxa de Necrotério - uso R$ 146,32 

9.24 Taxa inicial para remoção ambulância com UTI - uso R$ 251,35 

9.25 Taxa inicial para remoção ambulância comum - uso R$ 146,32 



,. 
""" 

9.26 Taxa inicial para remoção ambulância Psiquiátrica - uso 
,,' ·· »Y2 ~~87' , 
' .; ~ 

9.27 Taxa por km rodado qualquer ambulância ] .; i ,; :'-fo$JA 8;9~Q 

, ' ,llt/:J · .. 1 ~_ 1 ~, I· . 
SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS 

\ ,":'1' .' ' . ~ . 
lO, .... .. V -:: . " . 

. ! ' 

10.1 Avaliação - sessão " " . St\tS166 ' .. . ~ .-J . 

10.2 BIPAP / CPAP - Serviço Fisioterápico - sessão ~<:R$··$ Ú66 

10.3 Assistência fisioterápica respiratória em doente clínico internado - sessão R$ 29,30 

10.4 
Paciente portador de disfunção pulmonar, em ventilação mecânica, requerendo R$ 51,66 
assistência fisioterapêutica - sessão 

. , Paciente internado com cardiopatia de natureza clínica ou cirúrgica, requerendo 
10.5 condicionamento cardiovascular e/ou assistência preventiva cinética~vascular aos R$ 38,74 

efeitos da imobilidade prolongada - sessão 

Paciente internado, em ventilação, com cardiopatia grave, requerendo assistência 
10.6 fisioterapêutica pulmonar e/ou cinética-vascular preventiva aos efeitos da imobilidade R$ 51,66 

prolongada - sessão 
Paciente internado, com menos de 50% da área corporal atingida por queimadura, sem 

10.7 alterações importantes de ordem sistêmica e/ou metabólica a complicações teciduais, R$ 38,74 
cinética funcional e/ou ventilatória - sessão 
Paciente internado, com mais de 50% da área corporal atingida por queimadura, sem 

10.8 alterações importantes de ordem sistêmica e/ou metabólica a complicações teciduais, R$ 51 ,66 
cinética funcional e/ou ventilatória - sessão 

10.9 Hemiplegia ou hemiparesia - sessão R$ 38,74 

10.10 Tetraplegia ou tetraparesia - sessão R$ 51,66 

10.11 Retardo do desenvolvimento psicomotor - sessão R$ 60,22 

10.12 
Paciente portador de alteração vascular periférica e/ou linfática, com distúrbio funcional 

R$ 21,56 
em um segmento - sessão 

10.13 
Paciente portador de alteração vascular periférica e/ou linfática, com distúrbio funcional 

R$ 29,22 
em dois segmentos - sessão 

10.14 
Paciente portador de alteração vascular periférica e/ou linfática, com distúrbio funcional 

R$ 38,74 
em mais de dois segmentos - sessão 

10.15 
Paciente portador de alteração vascular periférica e/ou linfática, com distúrbio funcional 

R$ 51,40 
em mais de dois segmentos, associado a ulcerações - sessão 

Paciente em pós operatório cirúrgico, associado a quadro de instabilidade 
10.16 hemodinâmica, hidroeletrólica ou metabólica, requerendo assistência fisioterapêutica, R$ 38,74 

decorrida uma semana - sessão 

Paciente em pós-cirurgia imediata, requerendo assistência fisioterapêutica preventiva 

10.17 e/ou terapêutica a distúrbios ventilatórios, aderências e retrações teciduais, aos 
R$ 51 ,66 bloqueios articulares e/ou incapacitações da cinesia funcional decorrentes de longa 

permanência no leito - sessão 

11. EQUIPAMENTOS ESPECIAIS VALOR 
11.1 Aspirador ultrassônico para cirurgia neurológica - uso R$ 705,88 
11.2 Balão intra-aórtico - hora R$ 71 ,23 
11.3 BIPAP / CPAP - Uso do Aparelho - sessão R$ 18,96 
11.4 Bisturi à Laser Eletrônico - uso R$ 172,15 
11.5 Bomba de Circulação extra - corpórea - sessão R$ 562,95 
11.6 Cardiotocógrafo - uso R$ 72,33 
11.7 Colchão d'água ou de ar - dia R$ 41 ,32 
11.8 Criocautério - uso R$ 109,21 
11.9 Dermátomo - uso R$ 160,95 

11.10 DrilI Pneumático/Craniotomo - uso R$ 1.766,24 
11.11 Endoscópio digestivo (cirurgia) - sessão R$ 358,02 
11.12 Endoscópio digestivo (exame) - sessão R$ 281,68 
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1l.13 Endoscópio ginecológico (cirurgia) - sessão .::t: j r~81O,2 . 
11.14 Endoscópio ginecológico (exame) - sessão I ~(~·g:á~ " . :,) 
1l.15 Endoscópio respiratório (cirurgia) - sessão kkl\t ~j)5 
11.16 Endoscópio respiratório (exame) - sessão , ~ s:.GO """'" i\ d(lfr;P~ 
1l.17 Endoscópio urológico (cirurgia) - sessão R~~~1l6 · · .' ,~ 

1l.18 Endoscópio urológico (exame) - sessão R$ 531,94 

11.19 Equipamento para cirurgia esterotáxica - uso R$ 705,88 

11.20 Facoemulsificador - uso R$ 172,15 

11 .21 Facofragmentador - uso R$ 172,15 

11.22 Fototerapia no Berçário - dia R$ 107,98 

1l.23 Garrote pneumático - uso R$ 72,33 

11.24 Gerador de radiofreqüência - uso R$ 705,88 

11.25 Halo craniano - dia R$ 72,33 

11.26 Kit Urologia - Endoscópio rígido (ótica 30°) / Aspirador de Ellik (vidro de Ellik) - uso R$ 297,79 

11.27 Litotripsor - uso R$ 1.561,39 

1l.28 Lupa cirúrgica - uso R$ 107,98 

11.29 Marcapasso temporário - dia R$ 281,68 

11.30 Microscópio cirúrgico - uso R$ 358,02 

11 .31 Monitor de Pressão Arterial Não Invasivo - dia R$ 251,35 

1l.32 Monitor de Pressão Intracraniana com Transducer de Fibra Ótica - dia R$ 358,02 

1l.33 Monitor de Pressão Pulmonar e Débito Cardíaco Intermitente ou Contínuo (Swan GanzJdia) R$ 358,02 

1l.34 Neuroendoscópio - uso R$ 705,88 

11.35 Oxicapnógrafo - uso R$ 216,87 

11.36 Oxímetro de ambiente - uso R$ 146,32 

11.37 Quadro balcânico - dia R$ 72,33 

1l.38 Radiometro - dia R$ 55,06 

11.39 Retinógrafo - uso R$ 109,47 

11.40 RX sala de cirurgia - uso R$ 172,15 

11.41 RX sala de cirurgia com intensificador imagem - uso R$ 712,48 

11.42 Serra elétrica para cirurgia - uso R$ 107,98 

11.43 Serra elétrica para gesso - uso R$ 41,32 

11.44 Tração esquelética - dia R$ 55,06 

11.45 Trépano elétrico - uso R$ 72,22 

12. ORIENTAÇÕES: 

12.1 - Composição das Diárias 

12.1.1 - Diárias Normais: Considerado nas internações clínicas ou cirúrgicas, em apartamento, 
enfermaria, berçário normal, e day hospital. O valor da diária compreende: 

a) Instalações físicas (quarto, banheiro, ambientes de apoio); 

b) Leito próprio (cama, berço), com leito de acompanhante para quarto ou apartamento; 

c) Troca de roupa de cama (paciente e acompanhante) e banho do paciente; 

d) Procedimentos de enfermagem: 

I) Preparo e administração de medicamentos por todas as vias, assim como 
trocas de frascos para soroterapia ou para dietas tanto enterais como parenterais; 

II) Aspirações, inalações; 
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d) Dietas enterais industrializadas, via sonda nasogástrica, gastrostomiJ~~~1t6". 
ileostomia ou via oral e suplementos especiais; e 

e) Alimentação do acompanhante e opções de conforto. 

12.1.3 - Caso o paciente seja transferido para berçário ou Unidade Especial 
Neonatal), o quarto da Unidade de Internação clínica ou cirúrgica deverá ser desocupado. 

12.1.4 - Caso os responsáveis pelo paciente resolvam permanecer no quarto, estes deverão 
assumir os custos junto ao prestador dos serviços de saúde (hospital ou clínica). 

12.2 - Diárias de Isolamento Básicas (Enfermaria, Quarto) ou para transplantes: 

12.2.1 - Compreendem: 

a) Todos os itens das Diárias Normais; 

b) Paramentação (mascara, gorro, pro pé, avental), descartável ou não, utilizada pelo 
acompanhante; e 

c) Itens permanentes da acomodação (estrutura física). 

12.2.2 - Não compreendem: 

Todos os itens não compreendidos nas Diárias Normais. 

12.3 - Diárias de Isolamento de UTI Adulto, UTI Infantil e UTI Pediátrica: 

12.3.1 - Compreendem: 

a) Todos os itens das Diárias de UTI adulto, infantil e neonatal; 

b) Paramentação (mascara, gorro, pro pé, avental), descartável ou não; utilizada pelo 
acompanhante; e 

c) Itens permanentes da acomodação (estrutura física). 

12.3.2 - Não compreendem: 

Todos os itens não compreendidos nas Diárias de UTI adulto, UTI Infantil e Neonatal. 

12.4 - Diárias de Isolamento de UTI Neonatal: 

12.4.1 - Compreendem: 

a) Todos os itens das Diárias de UTI Neonatal; 

b) Paramentação (mascara, gorro, propé, avental), descartável ou não; utilizada pelo 
acompanhante; e 

c) Itens permanentes da acomodação (estrutura fisica) . 

12.4.2 - Não compreendem: 

Todos os itens não compreendidos nas Diárias de UTI Neonatal. 

12.5 - Diárias Especiais: 

12.5.1 - Berçário: O valor da diária compreende: todos os itens descritos em Diárias Normais; 
leito próprio (incubadora, berço aquecido); orientação nutricional durante a internação e no momento 
da alta. 
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lII) Controle do balanço hídrico, de drenos, de diurese, antopomé~o<~ " 
gerador de marca-passo, dentre outros; ,- ..:'"-! J ~ '''' , c ~ \1-,:c ., ·. l 
IV) Coleta de espécimes biológicas (urina, fezes, sangue e secréçõe), ''''" ~ : O O 

V) Controle e monitorização de sinais vitais; ~~_ :',,~ ti "J 
VI) Controle de glicemia; ; . • "l .... ~~/ 

" i;. . ~ ,,~ 

VII) Cuidados e higiene pessoal do paciente; ._" 

VIII) Curativos; 

IX) Locomoção interna do paciente; 

X) Mudança de decúbito; 

XI) Preparo do paciente para procedimentos clrurgico, diagnóstico e 
terapêuticos (enteroclisma, lavagem gástrica, tricotomia, enteróclise, venóclise, 
cateterismo, entre outros); 

XII) Sondagens; 

XIII) Retiradas de pontos; 

XIV) Transportes de equipamentos (RX, Eletrocardiógrafo, Ultrassom, etc); 

XV) Orientações gerais por ocasião da alta; e 

XVI) Preparo do corpo em caso de óbito, 

e) Desinfectação ambiental; 

1) Rouparia (permanente ou descartável), campos cirúrgicos e compressas; 

g) Lavagem e esterilização do instrumental e salas; 

h) Dieta de pacientes conforme prescrição médica, exceto dietas especiais (parenterais 
ou enterais, por sonda nasogástrica, gastrostomia, jejunostomia ou ileostomia); 

i) Assepsia e antissepsia da equipe e paciente, incluindo materiais e antissépticos; 

j) Equipamentos necessários ao atendimento do paciente (cadeiras de higiene, 
escadinhas, suportes para soro, etc); 

k) Orientação nutricional durante a internação e no momento da alta; 

1) Equipamento de proteção individual- EPI (luva de procedimento não estéril, máscara 
cirúrgica, máscara N95, avental descartável, pro pé, dispositivo para descarte de 
material perfuro cortante e óculos de proteção ou dispositivo de proteção facial) segunda 
aNR32; 

m) Equipamentos de uso comum e contínuo no tratamento dos pacientes serão incluídos 
na composição dos valores das diárias, taxas de sala em centro cirúrgico, ou salas fora 
do centro cirúrgico ou de exames de diagnósticos; e 

n) Taxa administrativa (taxa de internação, de troca de apartamento, de registro de 
internação, de emissão de segunda via da conta, de vigilância médica, de supervisão 
clínica, de avaliação admissional), 

12.1.2 - Os valores das Diárias Normais não compreendem: 

a) Materiais, Medicamentos e OPME (Órteses, Prótese e Materiais Especiais); 

b) Utilização de equipamentos de uso específico ou não contínuo e instrumental 
cirúrgico; 

c) Honorários Médicos; Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapia (SADT); 
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12.5.2 - Unidade de Terapia Intensiva - UTI / Unidade de Terapia Semi II}l~' · ff!§IJ.:~ \ 
adulto. O valor da diária compreende todos os itens descritos em Diárias Nonn"~ iª,o , os,~ \ 
seguintes equipamentos: .::z: .. "/~ \' , 

12.5.3 - Monitor multifuncional e multiparamétrico (Monitor de gases anest ic , ,... ~ ' ~) 
Pressão Arterial Média Elétrica, Monitor de Pressão Arterial de Coluna de Mercúri ~ / ..... 1 
Eletrônico, Monitor Cardíaco, Monitor de ECG Contínuo, Monitor de Pressão . ' ~/ 
Oxímetro de pulso); -....::~--

a) Respirador de pressão e volume; 

b) Eletrocardiógrafo; 

c) Bomba de infusão; 

d) Bomba de alimentação enteral e parenteral; 

e) DesfibriladorlCardioversor; 

f) Nebulizador ultrassônico (quando utilizado, não pagar a gasoterapia se for o 
aparelho); 

g) Aspirador a vácuo (exceto de aspiração contínua). 

h) Capnógrafo; e 

i) Isolamento, quando necessário. 

12.5.4 - UTI Neonatal: O valor da diária compreende: Todos os itens descritos nas Diárias 
Nonnais; todos os itens descritos no item Berçário e todos os itens descritos no item UTIIUSI, 
acrescidos de fototerapia, bilispot e materiais necessários a implantação e monitorização pelos 
equipamentos incluídos nessa diária. 

12.5.5 - O valor da diária especial não compreende: utilização de equipamentos e 
instrumental cirúrgico não incluídos na composição da diária; OPME; Honorários Médicos e SADT. 

12.6 - Taxa de Sala 

É a modalidade de cobrança por utilização de recursos (estrutura, equipamentos e pessoal) e 
insumos essenciais (materiais e produtos de higiene) necessários a prestação da assistência. As 
cobranças das taxas de sala podem ser efetuadas das seguintes fonnas: 

a) Tempo médio atribuído a cada procedimento, contemplando os recursos e insumos 
necessários, excluída a cobrança de tempo excedente a média calculada; 

b) Porte cirúrgico do procedimento; 

c) Duração do evento (dia, hora, etc); e 

d) Cobrança única por evento. 

12.7 - Taxa de Sala Cirúrgica e/ou Obstétrica 

12.7.1 - A taxa de sala será remunerada de acordo com o porte cirúrgic%bstétrico, 
estabelecido pelo tempo de duração do procedimento, com base nas anotações em sala (cirurgião e 
anestesista), acrescidos de 15 minutos para preparo, limpeza e desinfecção das salas. Compreende: 

a) Itens pennanentes da sala cirúrgica (estrutura física) tais como: filtro HEPA, fluxo 
laminar e focos de luz; 

b) Instrumental cirúrgico básico esterilizado; 

c) Equipamentos básicos (mesas, hamper, focos cirúrgicos, carrinho de anestesia); 

d) Rouparia completa inerente ao Centro Cirúrgico descartável ou não (avental, 
máscara, gorro, pro pé, botas, escovas e campos cirúrgicos (exceto os campos 
cirúrgicos tipo Iobam, Stare Drape e campo adesivo); 



e) Procedimento de enfennagem; 

i) Assepsia e antissepsia (equipe·e paciente); 

g) Iluminação (focos); 

h) Controle de sinais vitais; 

i) Locomoção do paciente; 

j) Instrumental para cirurgia; 

k) Taxa de instalação de oxigênio; 

I) Campos cirúrgicos estéreis; 

m) Taxa de limpeza e desinfecção; 

n) Taxa de instalação de aparelhagem, 

o) Aparelho de anestesia; 

p) Aspirador elétrico ou a vácuo; 

q) Bisturi elétrico e bipolar; 

r) Bombas de infusão; 

s) Capnógrafo; 

t) Cardioversor; 

u) Desfibrilador; 

v) Eletrocardiógrafo; 

x) Harpem (saco para roupa suja ou não); 

w) Kit de mesa de reanimação do RN; 

y) Cuidados de higiene e limpeza do RN; 

z) Berço aquecido; 

aa) Respirador de volume e pressão; 

ab) Monitor multifuncional e multiparamétrico (Monitor de gases anestésicos); 

ac) Monitor de Pressão Arterial Média Elétrica; 

ad) Monitor de Pressão Arterial de Coluna de Mercúrio de Temperatura Eletrônico; 

ae) Monitor Cardíaco; 

ai) Monitor de ECG Contínuo; 

ag) Monitor de Pressão Venosa Central; e 

ah) Oxímetro de pulso. 

12.7.2 - Não compreende: 

Medicamentos e materiais que não possam ser reutilizados ou descartáveis, tais como 
anestésicos, fios, lâminas, luvas, gases, água oxigenada, algodão, sondas e drenos e equipamentos ou 
aparelhos de uso eventual não inclusos acima, honorários médicos, SADT e instrumentação 
cirúrgica. 

12.8 - Taxa de Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

As taxas serão remuneradas de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares 
do HNLa. O valor da taxa de sala de recuperação pós anestésica está inclusa no valor da sala 
cirúrgica, incluindo um período de até 04 horas após o ténnino do procedimento. Esta taxa somente 



deverá ser paga quando existir no hospital uma sala equipada e destinada para e~~~oia~~ I 
Portaria n° 400 do MS, de 06/12/1977. Compreende: [::r: :,: . ' ' ' ,; \ ~ 

a) Sala; \ .... "' '''. '_~~~{'Y 
b) Leito; '{' ,.r:' ''?{~ 
c) Rouparia (descartáveis ou não); ~j .. , 
d) Monitorização de sinais vitais; 

e) Monitor multi funcional e multiparamétrico (Monitor de gases anestésicos); 

f) Monitor de Pressão Arterial Média Elétrica; 

g) Monitor de Pressão Arterial de Coluna de Mercúrio de Temperatura Eletrônico; 

h) Monitor Cardíaco; 

i) Monitor de ECG Contínuo; 

j) Monitor de Pressão Venosa Central; e 

k) Oxímetro de pulso. 

12.9 - Taxa de Sala Ambulatorial (fora do centro cirúrgico) 

As taxas de sala ambulatorial serão remuneradas de acordo com a Tabela de Taxas de 
Procedimentos Hospitalares do HNLa. Compreende: 

a) Sala; 

b) Leito; 

c) Rouparia (descartável ou não); 

d) Procedimento de enfermagem; 

e) Mesa principal e mesas auxiliares; 

f) Iluminação (focos); 

g) Instrumental cirúrgico; 

h) Preparo do paciente (sondagens, tricotomia); 

i) Antissepsia da sala e instrumental; 

j) Bisturi elétrico; 

k) Eletrocardiógrafo; 

1) Aparelho de anestesia, 

m) Oxímetro de pulso; 

n) Monitor cardíaco; 

o) Aspirador; e 

p) Bomba de infusão. 

12.10 - Taxas de Sala de ObservaçãolRepouso (até 05 horas) 

a) Compreende a utilização da sala; e 

b) Procedimentos de enfennagem. 

12.11- Taxa de Sala de Hemodinâmica 

a) Compreende todos os itens da Taxa de Sala Cirúrgica e/ou Obstétrica; 



b) Câmeras dé TV; 

c) Vídeotape; 

d) Unidade de pulso; 

e) Aparelho de pressão "straingange" e 

t) Projetor para análise de filmes. 

12.12 - Taxa de Sala de Imobilização Gessada 

12.12.1 - Será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares 
do HNLa e deve ser paga nos casos de colocação e substituição de aparelhos gessados. Não deve ser 
cobrada quando da retirada definitiva do aparelho gessado, quando o aparelho gessado tiver sido 
colocado no mesmo prestador. O pagamento da taxa de sala de cirurgia exclui taxa de sala de 
imobilização gessada, quando o aparelho gessado for colocado durante o ato cirúrgico. Compreende: 

a) Utilização da sala; 

b) Instrumental básico para realização do procedimento (mesa, maca, serra do gesso, 
aventais e campo de proteções descartáveis, luvas e óculos de proteção para o médico 
e funcionários); e 

c) Serviços do "técnico de gesso". 

12.12.2 - Não compreendem: 

Gesso e demais materiais descartáveis ou insumos necessários ao procedimento e 
honorários médicos. 

12.13 - Taxa de Sala de Imobilização Não Géssada 

12.13.1 - Será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares 
do HNLa e compreende: 

a) Utilização da sala; 

b) Instrumental básico para realização do procedimento (mesa, maca, aventais e 
campo de proteção descartável, luvas e óculos de proteção para o médico e 
funcionários); e 

c) Serviços de enfermagem. -------

12.13.2 - Não compreendem: 

Os materiais utilizados na imobilização e honorários médicos. 

12.14 - Taxa de Sala de Sessão de Quimioterapia Ambulatorial 

12.14.1 - Será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares 
do HNLa e compreende: 

a) Utilização da sala; 

b) Bomba de infusão; 

c) Serviços de enfermagem inerentes aos procedimentos; e 

d) Serviços farmacêuticos no preparo da medicação. 

12.14.2 - Não compreendem: 

a) Equipo da bomba de infusão; 

b) Medicamentos; 



c) Materiais descartáveis (exceto EPI's e aqueles que 
pennanentes, tais como lençóis, toalhas e etc); e 

d) Honorários médicos. 

12.15 - Taxa de Sala de Endoscopia 

12.15.1 - Refere-se a endoscopia digestiva, respiratória e do aparelho gênito urinário. Será 
remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares do HNLa e 
compreende: 

a) Utilização da sala; 

b) Instrumental de anestesia; 

c) Monitor multi funcional e multiparamétrico (Monitor de gases anestésicos, Monitor 
de Pressão Arterial Média Elétrica, Monitor de Pressão Arterial de Coluna de Mercúrio de 
Temperatura Eletrônico, Monitor Cardíaco, Monitor de ECG Contínuo, Monitor de Pressão Venosa 
Central e Oxímetro de pulso); 

d) Cardioversor 

e) Desfibrilador; 

f) Bombas de infusão; 

g) Unidade de pulso; 

h) Aparelho de pressão "straingange" 

i) Sistema completo de videoendoscopia; 

j) Projetor para análise de filmes; 

k) Serviços de enfennagem inerentes ao procedimento; 

I) Paramentação (máscara, gorro, pro pé, avental, luvas) descartável ou não, utilizada 
pela equipe multidisciplinar e paciente; 

m) Dosador para medicação via oral; 

n) Copos e compressas descartáveis; 

o) Bolinha de algodão para medicação parenteral e punções venosas; 

p) Antisséptico (álcool 70%); 

q) Qualquer produto para a desinfecção do equipamento de endoscopia; 

r) Limpeza e soluções para a desinfecção das instrumentais; 

s) Aspirador; e 

t) Repouso do paciente até a sua recuperação em área específica (compreende o leito 
em estrutura e ambiente de recuperação pós sedação ou anestesia). 

12.15.2 - Não compreendem: 

a) Despesas do acompanhante (alimentação, telefonemas, etc); 

b) Materiais descartáveis (exceto os descritos como compreendidos); 

c) Medicamentos; 

d) Exames e terapias complementares à endoscopia; 

e) Honorários médicos; e 

f) Alimentação. 

12.16 - Taxa de Sala Para Atendimento em Pronto SocorrolPronto Atendimento (PSIP A) 
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. 12.16.1 - Será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procediment~~ "'~~_-" 
do HNLa. Compreende: i~ I f !t~ ... ,:. \ r \, 

a) Utilização da sala de atendimento em PSIP A; Q , , fio) !?) 
b) Equipamentos e materiais não descartáveis inerentes ao atendiment ~ ~~y 
c) Serviços de enfermagem inerentes ao atendimento em PSIPA. ....... Ol}l'-jC- "'/ 

~ i ..., , ;/ 

12.16.2 - Não compreendem: -----<, 

a) Materiais descartáveis (exceto EPI's e aqueles que substituem materiais 
permanentes, tais como lençóis, toalhas, etc); 

b) Medicamentos; e 

c) Honorários médicos. 

12.17 - Taxa de Sala Para Medicamentos via IM ou IV em Pronto SocorrolPronto Atendimento 
(pSIPA) 

Será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares do HNLa e 
compreende: 

a) Todos os itens compreendidos na Taxa de Sala Para Atendimento em PSIP A; 

b) Serviços/procedimentos de enfermagem como: preparo, administração e instalação 
de medicamentos, por qualquer via de acesso, assim como trocas de frascos, para 
soroterapia ou para dietas tanto enterais como parenterais; 

c) Controle dos sinais vitais; 

d) Controle de drenos, de diurese, antropométrico e de PVC; 

e) Higienização do paciente; 

f) Instalação e controle de irrigações vesicais, sondagens, aspirações, inalações e de 
glicemia; 

g) Manutenção de permeabilidade do cateter; 

h) Tricotomia; 

i) Curativos; 

j) Mudança de decúbito e locomoção interna do paciente; 

k) Paramentação (máscara, gorro, pro pé, avental, luvas) descartável ou não, utilizada 
pela equipe multidisciplinar e paciente; 

I) Dosador para medicação via oral, copos descartáveis, bolinha de algodão para 
medicação parenteral e punções venosas; 

m) Antisséptico (álcool 70%), cotonetes para higiene ocular, ouvido e nariz. 

n) Controle de sinais vitais; e 

o) Controle de drenos. 

12.18 - Taxa de Sala Para Repouso ou Observação Clínica em Pronto SocorrolPronto 
Atendimento (PSIP A) 

a) Todos os itens compreendidos na Taxa de Sala Para Medicamentos via IM ou IV 
em Pronto SocorrolPronto Atendimento (PSIP A); e 

b) Acomodação do paciente. 



. 12.19 - Taxa de Sala Para Atendimento de Emergência em Pronto 
Atendimento (PSIP A) 

do HNLa e compreende: 

a) Todos os itens compreendidos na Taxa de Sala Para Repouso 
Clínica em Pronto Socorro/Pronto Atendimento (PS/P A); 

b) Instalações da sala de emergência; 

c) Monitor cardíaco; 

d) Oxímetro de pulso; 

e) Desfibrilador/cardioversor; 

1) Nebulizador; 

g) Monitor de P.A não invasiva; 

h) Aspirador; 

i) Bomba de seringa; 

j) Bomba de infusão; 

k) Capnógrafo; 

I) Respirador/ventilador; 

m) Equipamentos modulares que contemplam os itens anteriores; 

n) Utilização do instrumental permanente usado em procedimentos médicos e de 
enfermagem; 

o) Equipamentos e materiais não descartáveis inerentes ao atendimento de 
emergência; e 

p) Serviços de enfermagem inerentes ao atendimento de emergência. 

12.19.2 - Não compreendem: 

a) Materiais descartáveis (exceto EPI' s e aqueles que substituem materiais 
permanentes, tais como lençóis, toalhas e etc); 

b) Medicamentos; e 

c) Honorários médicos. 

12.20 - Taxa de Procedimentos Vídeos Assistidos 

As taxas de vídeo histeroscopia, vídeo artroscopia e vídeo urologia compreendem o uso de 
todo equipamento para uso do vídeo além dos drenos e campos cirúrgicos. 

Não compreendem: outros materiais de consumo (descartáveis ou não); gases anestésicos e 
oxigênio; equipamentos ou aparelhos de uso eventual não inclusos, honorários médicos e SADT. 

12.21 - Gasoterapia 

A utilização de gases medicinais durante a internação será quantificada conforme anotação em 
prontuário, sendo unificado um mesmo valor para todas as classes de prestador. Está sendo usado 
como referência o valor equivalente a uma hora de consumo, podendo a hora ser divisível e calculada 
de forma fracionada. 

12.22 - Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 





APENSO I 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA N° 3.432, DE 12 DE AGOSTO DE 1998 

DO 154, de 13/8/98 

o Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando: 
A importância na assistência das unidades que realizam tratamento intensivo nos 

hospitais do país e a necessidade de estabelecer critérios de classificação entre as Unidades de 
Tratamento Intensivo, de acordo com a incorporação de tecnologia, a especialização dos recursos 
humanos e área física disponível, resolve: 

Art. 1° - Estabelecer critérios de classificação entre as diferentes Unidades de 
Tratamento Intensivo - UTI. 

Art. 2° - Para as finalidades desta Portaria, as Unidades de Tratamento Intensivo serão 
classificadas em tipo I, II e lII. 

§ 1 ° - As unidades atualmente cadastradas pelo SUS, a partir da vigência desta Portaria, 
serão classificadas como tipo I. 

§2° As unidades que comprovarem o cumprimento das especificações do anexo desta 
Portaria, poderão ser credenciadas pelo gestor nos tipos II ou IlI, de acordo com a necessidade de 
assistência da localidade onde estão inseridas. 

Art. 3° - A partir da data de publicação desta Portaria, serão cadastradas somente 
unidades do tipo II ou ru. 

Art. 4° Fica revogada a Portaria GMlMS n° 2918, de 9 de junho de 1998, publicada no 
DOU n° 111, de 15 de junho de 1998, e as demais disposições em contrário. 

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ SERRA 

ANEXO 

1. Disposições Gerais: 
1.1. As Unidades de Tratamento Intensivo devem atender às disposições da Portaria 

GMlMS/ n° 1884, de 11 de novembro de 1994, publicada no D.O n° 237, de 15 de dezembro de 1994. 
1.2. São unidades hospitalares destinadas ao atendimento de pacientes graves ou de 

risco que dispõem de assistência médica e de enfermagem ininterruptas, com equipamentos 
específicos próprios, recursos humanos especializados e que tenham acesso a outras tecnologias 
destinadas a diagnóstico e terapêutica. 

1.3. Estas unidades podem atender grupos etários específicos, a saber: 
Neonatal- atendem pacientes de O a 28 dias; 
Pediátrico - atendem pacientes de 28 dias a 14 ou 18 anos de acordo com as rotinas 

hospitalares internas; 
Adulto - atendem pacientes maiores de 14 ou 18 anos de acordo com as rotinas 

hospitalares internas; 
Especializada - voltadas para pacientes atendidos por determinada especialidade ou 

pertencentes a grupo específico de doenças. 
1.4. Todo hospital de nível terciário, com capacidade instalada igualou superior a 100 

leitos, deve dispor de leitos de tratamento intensivo correspondente a no mínimo 6% dos leitos totais. 
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1.5. Todo hospital que atenda gestante de alto risco deve dispor de leitq~d~ tfat~mel1l~i--:,:,,\ 

intensivo adulto e neonatal. I :;.) ~. :_"':" I:J;~ ~ \ ~.- \ 
2. Das Unidades de Tratament~ lntensivo do tipo lI; \ .if ~;.'"iO/ :;.! 
2.1. Deve contar com eqUIpe baslca composta por: ,~ ._,. ' { ,. . 

.. _ - um, r.esp?nsáv~l técni.c.o .com título de especialista em medicina int~_~ ~f;~.fÍÍ~ 
habllltaçao em medlcrna rntenslva pedlatnca; ......... ~.., ~,." .. 

- um médico diarista com título de especialista em medicina intensiva ou com 
habilitação em medicina intensiva pediátrica para cada dez leitos ou fração, nos turnos da manhã e da 
tarde; 

enfermagem; 

trabalho; 

trabalho; 

ortopedista; 

- um médico plantonista exclusivo para até dez pacientes ou fração; 
- um enfermeiro coordenador, exclusivo da unidade, responsável pela área de 

- um enfermeiro, exclusivo da unidade, para cada dez leitos ou fração, por turno de 

- um fisoterapêuta para cada dez leitos ou fração no turno da manhã e da tarde; 
- um auxiliar ou técnico de enfermagem para cada dois leitos ou fração, por turno de 

- um funcionário exclusivo responsável pelo serviço de limpeza; 
- acesso a cirurgião geral (ou pediátrico), torácico, cardiovascular, neurocirugião e 

2.2. O hospital deve contar com: 
- laboratório de análises clínicas dispoIÚvel na 24 horas do dia; 
- agência transfusional disponível nas 24 horas do dia; 
- hemo gasômetro; 
- ultra-sonógrafo; 
- eco-doppler-cardiógrafo; 
- laboratório de microbiologia; 
- terapia renal substitutiva; 
- aparelho de raios-x móvel; 
- serviço de Nutrição Parenteral e enteral; 
- serviço Social; 
- serviço de Psicologia; 
2.3 . O hospital deve contar com acesso a: 
- estudo hemodinâmico; 
- angiografia seletiva; 
- endoscopia digestiva; 
- fibrobroncoscopia; 

- eletroencefalografia; 
2.4. Materiais e Equipamentos necessários: 
- cama de Fawler, com grandes laterais e rodízio, uma por paciente; 
- monitor de beira de leito com visoscópio, um para cada leito; 
- carro ressuscitador com monitor, desfibrilador, cardioversor e material para 

intubação endotraqueal, dois para cada dez leitos ou fração; 
- ventilador pulmonar com misturador tipo blender, um para cada dois leitos, devendo 

um terço dos mesmos ser do tipo microprocessado; 
- oxímetro de pulso, um para cada dois leitos; 
- bomba de infusão, duas bombas por leito; 
- conjunto de nebulização, em máscara, um para cada leito; 
- conjunto padronizado de beira de leito contendo: termômetro (eletrônico, portátil, no 

caso de UTr neonatal), esfignomanômetro, estetoscópio, ambu com máscara (ressuscitador manual) , 
um para cada leito; 

_ bandejas para procedimentos de: diálise peritoneal, drenagem torácica, toracotomia, 
punção pericárdica, curativos, flebotomia, acesso venoso profundo, punção lombar, sondagem vesical 
e traqueostomia; 



- monitor de pressão invasiva; 
- marcapasso cardíaco externo, eletrodos e gerador na unidade; 
- eletrocardiógrafo portátil, dois de uso exclusivo da unidade; 
- maca para transporte com cilindro de oxigênio, régua tripla com saíd 

pulmonar para transporte; 
- máscaras com venturi que permita diferentes concentrações de gases; 
- aspirador portátil; 
- negatoscópio; 
- oftalmoscópio; 
- otoscópio; 
Pontos de oxigênio e ar comprimido medicinal com válvulas reguladoras de pressão e 

pontos de vácuo para cada leito; 
- cilindro de oxigênio e ar comprimido, disponíveis no hospital; 
- conjunto CP AP nasal mais umidificador aquecido, um para cada quatro leitos, no 

caso de UTI neonatal, um para cada dois leitos; 

boletins. 

- capacete para oxigenoterapia para UTI pediátrica e neonatal; 
- fototerapia, um para cada três leitos de UTI neonatal; 
- incubadora com parede dupla, uma para dez leitos na UTI neonatal; 
- balança eletrônica, uma para cada dez leitos na UTI neonatal; 
2.5 Humanização: 
- climatização; 
- Iluminação natural; 
- divisórias entre os leitos; 
- relógios visíveis para todos os leitos; 
- garantia de visitas diárias dos familiares, à beira do leito; 
- garantia de informações da evolução diária dos pacientes aos familiares por meio de 

3. As unidades de Tratamento Intensivo do tipo III devem, além dos requisitos 
exigidos para as UTI tipo lI, contar com: 

3.1. Espaço mínimo individual por leito de 9 m2 
, sendo para UTI Neonatal o espaço 

de 6 m2
, por leitos; 

3.2. Avaliação através do APACHE II se for UTI Adulto, o PRlSM II se UTr 
Pediátrica e o psr modificado se UTr Neonatal. 

3.3. Além da equipe básica exigida pela a UTI tipo II, devem constar com: 
- um médico plantonista para cada dez pacientes, sendo que pelo menos metade da 

equipe deve ter título de especialista em medicina intensiva reconhecido pela Associação de 
Medicina Intensiva Brasileira (AMIB); 

- enfermeiro exclusivo da unidade para cada cinco leitos por turno de trabalho; 
- fisioterapêuta exclusivo da UTI; 
- acesso a serviço de reabilitação. 
3.4. Além dos requisitos exigidos para as UTI tipo lI, o hospital deve possuir 

condições de realizar os exames de: 
- tomografia axial computadorizada; 
- anatomia patológica; 
- estudo hemodinâmico; 
- angiografia seletiva; 
- fibrobroncoscopia; 
- ultra-sonografia portátil. 
3.5. Além dos materiais e equipamentos necessários para as UTI do tipo lI, o hospital 

deve contar com: 
- Metade dos ventiladores do tipo microprocessado, ou um terço, no caso de UTI 

neonatal; 
- monitor de pressão invasiva, um para cada cinco leitos; 
- equipamento para ventilação pulmonar não invasiva; 
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.. , - equipamento para fototerapia para UTr N eonatal, um para cada dois lei~ i ~ :~ . . .' :~ \ '"' 
. - marcapasso transcutâneo. 1~" . : '·"J .i :~ 
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1. :=: DE TAXAS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES "B'{g~~ 
1.1 Enfermaria \ \ 1'j 2,.~ 7 ,~~ .I rrr . 
1.2 Apartamento Privativo Padrão 'VI' ~ ~;Q9 '/',. ,/ 

~~~A8 ·:-:. 
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1.3 Berçário Normal 

1.4 Berçário Patológico 

1.5 Unidade de Neonatal Intermediária - UNI R$ 920,84 

1.6 UTI Neonatal R$ 1.351,19 

1.7 UTI Nível I R$ 962,79 

1.8 UTI Nível II R$ 1.094,13 

1.9 UTI Nível III R$ 1.359,58 

1.10 Unidade Coronariana R$ 920,84 

1.11 Day Clinic (diária até 12 h) R$ 206,78 

1.12 Diária de Acompanhante R$ 99,23 

1.13 Diárias em Quarto Duplo R$ 280,85 

2. TAXAS VALOR 

2.1 Porte O (internado/sala gesso/serviço ambulatorial) R$ 174,66 

2.2 Porte 1 R$ 431,78 

2.3 Porte 2 R$ 528,19 

2.4 Porte 3 R$ 702,50 

2.5 Porte 4 R$ 846,79 

2.6 Porte 5 R$ 1.061,96 

2.7 Porte 6 R$ 1.187,86 

2.8 Porte 7 R$ 1.245,01 

2.9 Porte 8 R$ 1.493,75 

2.10 Vídeo Artroscopia Diagnostico R$ 1.408,48 

2.11 Vídeo Histeroscopia Diagnostico R$ 1.408,48 

2.12 Vídeo Laparoscopia Diagnostico R$ 1.408,48 

2.13 Vídeo Artroscopia Cirúrgica R$ 1.408,48 
2.14 Vídeo Histeroscopia Cirúrgica R$ 1.408,48 

2.15 Vídeo Laparoscopia Cirúrgica R$ 1.408,48 

* Taxas de Vídeo - Até 3 horas, hora a mais subsequente indivisível R$ 284,66 

OBS.: Em caso de mais de um procedimento cirúrgico será cobrado 50% quando pela mesma via de acesso e 
70% quando a via de acesso for diferente. 

3. INSTRUMENTAIS - Bandejas VALOR 
3.1 Bandeja de Cateterismo Vesical R$ 53 ,00 
3.2 Bandeja de Assepsia R$ 40,00 
3.3 Bandeja de Infiltração R$ 53,00 
3.4 Punção Articular R$ 115,00 
3.5 Punção Lombar R$ 53,00 
3.6 Subclávia R$ 320,00 
3.7 Dissecção R$215,00 

4. SALADE OBSERVAÇÃO VALOR 
4.1 ISala de Observação em Pronto Atendimento - até 06 horas R$ 139,741 

5. SALA DE OBSERVAÇÃO PÓS ANESTÉSICA CENTRO CIRÚRGICO VALOR 
5.1 ITaxa de sala de recuperação pós-anestésica R$ 139,741 

.. 



5.2 Taxa de fustruinentação 

5.3 Taxa de Circulante 

6. SALA DE EXAMES / TRATAMENTO ESPECIALIZADO 
6.1· Quimioterapia - sessão 

6.2 Hemodinâmica - sessão 

6.3 Endoscopia - exame 

6.4 Taxa de Ultrassom Intracoronário - sessão 

7. GASOTERAPIA 
7.1 Oxigênio em nebulização contínua/CPAPlMáscara/Cx de Hood, em qualquer setor - hora 

7.2 Oxigênio em respirador, em qualquer setor - hora 

7.3 Oxigênio em cateter, em qualquer setor - hora 

7.4 Ar comprimido, em qualquer setor - hora 

7.5 Protóxito de Azoto - hora 

7.6 Dióxido de Carbono - hora 

8. ASPIRAÇÃO USO DO APARELHO 

8.1 Iv ácuo central ou portátil em qualquer setor - uso do aparelho (sessão) 

9. SERVIÇOS GERAIS 

9.1 Controle de Diurese - dia 

9.2 Curativo contaminado ou Grande Queimado - sessão 

9.3 Curativo grande - sessão 

9.4 Curativo médio - sessão 

9.5 Curativo pequeno ou oftalmológico - sessão 

9.6 Curativo poliescoriada e queimada (01 à 03 unid.) - sessão 

9.7 Curativo poliescoriada e queimada (mais de 04 unid.) - sessão 

9.8 Instalação de Cx de Hood, Cateter ou Máscara - sessão 

9.9 Irrigação continua - dia 

9.10 Preparo de alimentação enteral - sessão 

9.ll Preparo de alimentação parenteral - sessão 

9.12 Retirada de gesso/ambulatorial - sessão 

9.13 Retirada de Imob.Prov. ou gessada/ambulatorial - sessão 

9.14 Sondagem e/ou lavagem Gástrica fora do Centro Cirúrgico - sessão 

9.15 Sondagem e/ou lavagem Retal fora do Centro Cirúrgico - sessão 

9.16 Sondagem e/ou lavagem Vesical fora do Centro Cirúrgico - sessão 

9.17 Taxa de acompanhamento médico durante a remoção - uso 

9.18 Taxa de acompanhamento paramédico durante a remoção - uso 

9.19 Taxa de Desinfecção Tenninal - por alta 

9.20 Taxa de Diálise peritoneal - dia 

9.21 Taxa de Hemodiálise - sessão 

9.22 Taxa de Necrotério - uso 

9.23 Taxa inicial para remoção ambulância com UTI - uso 

9.24 Taxa inicial para remoção ambulância comum - uso 

9.25 Taxa inicial para remoção ambulância Psiquiátrica - uso 

9.26 Taxa por km rodado qualquer ambulância 

10. SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS 

11 0.1 IA valiação - sessão 

R$ 1.626,47 

R$ 139,74 

R$719,63 

VALOR 
R$ 44,70 

R$ 60,10 

R$ 44,70 

R$ 33,55 

R$ ll8,77 
R$ 139,74 

VALOR 

R$ 18,151 

VALOR 

R$ 33,55 

R$ ll8,77 

R$ 61,59 

R$ 44,70 
R$ 33,55 

R$ 71,25 

R$ 87,66 

R$ 33,55 

R$ 44,70 

R$ 60,10 

R$ ll8,77 

R$ 44,70 

R$ 33,87 
R$ 44,70 

R$ 44,70 

R$ 44,70 

R$ 420,58 

R$ 176,04 

R$ 60,10 

R$ 287,86 

R$ 229,14 

R$ ll8,77 
R$ 204,02 
R$ ll8,77 
R$ 176,04 

R$ 15,40 

VALOR 

R$ 41 ,941 
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10.2 BIPAP / CPAP - Serviço Fisioterápico - sessão I I"l':;n$At9~ '. t.. 
"10.3 Assistência fisioterápica respiratória em doente clínico internado - sessão i ~ ! 1j/>r..f4iÍ3;79 .., " 

Pa~iente ~o,:ador de d!sfunção pulmonar, em ventilação mecânica, requerendo assistêrtia ~J4tl4 
10.4 fislOterapeutIca _ sessao \~ \ M.f :.:J"CT 

Paciente internado com cardiopatia de natureza clínica ou cirúrgica, requerendo '\ ~_. ,.- :i / 
10.5 condicionamento cardiovascular e/ou assistência preventiva cinética-vascular aos efeitos ~~Mi~f5 ~.';."'" 

da imobilidade prolongada - sessão ""'-~Y 
Paciente internado, em ventilação, com cardiopatia grave, requerendo assistência 

1 0.6 fisioterapêutica pulmonar e/ou cinética-vascular preventiva aos efeitos da imobilidade 
prolongada - sessão 

Paciente internado, com menos de 50% da área corporal atingida por queimadura, sem 
10.7 alterações importantes de ordem sistêmica e/ou metabólica a complicações teciduais, 

cinética funcional e/ou ventilatória - sessão 

Paciente internado, com mais de 50% da área corporal atingida por queimadura, sem 
10.8 alterações importantes de ordem sistêmica e/ou metabólica a complicações teciduais, 

cinética funcional e/ou ventilatória - sessão 

10.9 Hemiplegia ou hemiparesia - sessão 

10.10 Tetraplegia ou tetraparesia - sessão 

10.11 Retardo do desenvolvimento psicomotor - sessão 

10.12 Paciente portador de al~eração vascular periférica e/ou linfática, com distúrbio funcional 
em um segmento - sessao 

R$ 41,94 

R$ 31,45 

R$ 41,94 

R$31,45 

R$ 41,94 

R$ 48,89 

R$ 17,50 

10.13 Pacie~te portador de alter_ação vascular periférica e/ou linfática, com distúrbio funcional R$ 23,73 
em dOIS segmentos - sessao 

I 0.14 Pacien~e porta~or de alteração v~cular periférica e/ou linfática, com distúrbio funcional R$ 31,45 
em maIS de dOIS segmentos - sessao 

10 15 Paciente portador de alteração vascular periférica e/ou linfática, com distúrbio funcional R$ 41,73 
. em mais de dois segmentos, associado a ulcerações - sessão 

Paciente em pós operatório cirúrgico, associado a quadro de instabilidade hemodinâmica, 
10.16 hidroeletrólica ou metabólica, requerendo assistência fisioterapêutica, decorrida uma R$ 31,45 

semana - sessão 

Paciente em pós-cirurgia imediata, requerendo assistência fisioterapêutica preventiva e/ou 
10 17 terapêutica a distúrbios ventilatórios, aderências e retrações teciduais, aos bloqueios R$ 41,94 

. articulares e/ou incapacitações da cinesia funcional decorrentes de longa permanência no 
leito - sessão 

11. EQUIPAMENTOS ESPECIAIS VALOR 
11.1 Aspirador ultrassônico para cirurgia neurológica - uso R$ 572,96 
11.2 Balão intra-aórtico - hora R$ 58,72 
11.3 BIPAP / CPAP - Uso do Aparelho - sessão R$ 15,40 
11.4 Bisturi à Laser Eletrônico - uso R$ 139,74 
11.5 Bomba de Circulação extra - corpórea - sessão R$ 456,95 
11.6 Cardiotocógrafo - uso R$ 58,72 
11.7 Colchão d'água ou de ar - dia R$ 33,55 
11.8 Criocautério - uso R$ 88,66 
11.9 Dermátomo - uso R$ 118,77 

11.10 Drill Pneumático/Craniotomo - uso R$ 1.433,65 
11.11 Endoscópio digestivo (cirurgia) - sessão R$ 290,61 
11.12 Endoscópio digestivo (exame) - sessão R$ 228,65 
1l.13 Endoscópio ginecológico (cirurgia) - sessão R$ 290,61 
11.14 Endoscópio ginecológico (exame) - sessão R$ 228,65 
11.15 Endoscópio respiratório (cirurgia) - sessão R$ 1.003,30 
11.16 Endoscópio respiratório (exame) - sessão R$ 228,65 
11.17 Endoscópio urológico (cirurgia) - sessão R$ 1.003,30 
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11.18 Endoscópio urológico (exame) - sessão .~ < i\ .~,~~:;\ 
11.19 Equipamento para cirurgia esterotáxica - uso l .. ~; /'L: rt$"~7'2,9'ó , :~ \ 
11.20 Facoemulsificador - uso t::e i ~~~ '. - R,$/: 39,741 \ '. \i 
11.21 F acofragmentador - uso \ \ ~ Rf l)>>;1 4 ' ~:'" . 

11.22 Fototerapia no Berçário - dia \.""\\r ~ ;.;R:~ A6 : .. 
' .. . ~ .. ' 11 .23 Garrote pneumático - uso '''~ ~'$-.~~?2 :: 

11.24 Gerador de radiofreqüência - uso '4i$. ~:S=-J.2\96 
11.25 Halo craniano - dia R$ 58,72 

11.26 Kit Urologia - Endoscópio rígido (ótica 30°) / Aspirador de Ellik (vidro de Ellik) - uso R$ 241 ,72 

11.27 Litotripsor - uso R$ 1.267,37 

11 .28 Lupa cirúrgica - uso R$ 87,66 

11.29 Marcapasso temporário - dia R$ 228,65 

11.30 Microscópio cirúrgico - uso R$ 290,61 

11.31 Monitor de Pressão Arterial Não Invasivo - dia R$ 204,02 

11.32 Monitor de Pressão lntracraniana com Transducer de Fibra ótica - dia R$ 290,61 

11.33 Monitor de Pressão Pulmonar e Débito Cardíaco Intermitente ou Contínuo - Swan Ganz - dia R$ 290,61 

11.3 41N euroendoscópio - uso R$ 572,96 

11.35 Oxicapnógrafo - uso R$ 176,04 

11.36 Oxímetro de ambiente - uso R$ 118,77 

11.37 Quadro balcânico - dia R$ 58,72 

11 .38 Radiometro - dia R$ 44,70 

11.39 Retinógrafo - uso R$ 88,86 

11.40 RX sala de cirurgia - uso R$ 139,74 

11.41 RX sala de cirurgia com intensificador imagem - uso R$ 572,96 

11.42 Serra elétrica para cirurgia - uso R$ 87,66 

11.43 Serra elétrica para gesso - uso R$ 33,55 

11.44 Tração esquelética - dia R$ 44,70 

11.45 Trépano elétrico - uso R$ 58,63 

12. ORIENTAÇÕES: 

12.1 - Composição das Diárias 

12.1.1 - Diárias Normais: Considerado nas internações clínicas ou cirúrgicas, em apartamento, 
enfennaria. berçário nonnal, e day hospital. O valor da diária compreende: 

a) Instalações físicas (quarto, banheiro, ambientes de apoio); 

b) Leito próprio (cama, berço), com leito de acompanhante para quarto ou apartamento; 

c) Troca de roupa de cama (paciente e acompanhante) e banho do paciente; 

d) Procedimentos de enfennagem: 

I) Preparo e administração de medicamentos por todas as vias, assim como 
trocas de frascos para soroterapia ou para dietas tanto enterais como parenterais; 

II) Aspirações, inalações; 

III) Controle do balanço hídrico, de drenos, de diurese, antopométrico, de PVC 
e de gerador de marca-passo, dentre outros; 

IV) Coleta de espécimes biológicas (urina, fezes, sangue e secreções); 

V) Controle e monitorização de sinais vitais; 

VI) Controle de glicemia; 

VII) Cuidados e higiene pessoal do paciente; 
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VIII) Curativos; 

IX) Locomoção interna do paciente; 

X) Mudança de decúbito; 

terapêuticos (enteroclisma, 
cateterismo, entre outros); 

XII) Sondagens; 

XIII) Retiradas de pontos; 

XIV) Transportes de equipamentos (RX, Eletrocardiógrafo, Ultrassom, etc); 

XV) Orientações gerais por ocasião da alta; e 

XVI) Preparo do corpo em caso de óbito. 

e) Desinfectação ambiental; 

f) Rouparia (permanente ou descartável), campos cirúrgicos e compressas; 

g) Lavagem e esterilização do instrumental e salas; 

h) Dieta de pacientes conforme prescrição médica, exceto dietas especiais (parenterais 
ou enterais, por sonda nasogástrica, gastrostomia, jejunostomia ou ileostomia); 

i) Assepsia e antissepsia da equipe e paciente, incluindo materiais e antissépticos; 

j) Equipamentos necessários ao atendimento do paciente (cadeiras de higiene, 
escadinhas, suportes para soro, etc); 

k) Orientação nutricional durante a internação e no momento da alta; 

I) Equipamento de proteção individual - EPI (luva de procedimento não estéril, máscara 
cirúrgica, máscara N95, avental descartável, pro pé, dispositivo para descarte de material 
perfuro cortante e óculos de proteção ou dispositivo de proteção facial) segunda a 
NR32; 

m) Equipamentos de uso comum e contínuo no tratamento dos pacientes serão incluídos 
na composição dos valores das diárias, taxas de sala em centro cirúrgico, ou salas fora 
do centro cirúrgico ou de exames de diagnósticos; e 

n) Taxa administrativa (taxa de internação, de troca de apartamento, de registro de 
internação, de emissão de segunda via da conta, de vigilância médica, de supervisão 
clínica, de avaliação admissional). 

12.1.2 - Os valores das Diárias Normais não compreendem: 

cirúrgico; 

a) Materiais, Medicamentos e OPME (Órteses, Prótese e Materiais Especiais); 

b) Utilização de equipamentos de uso específico ou não contínuo e instrumental 

c) Honorários Médicos; Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapia (SADT); 

d) Dietas enterais industrializadas, via sonda nasogástrica, gastrostomia, jejunostomia, 
ileostomia ou via oral e suplementos especiais; e 

e) Alimentação do acompanhante e opções de conforto. 

12.1.3 - Caso o paciente seja transferido para berçário ou Unidade Especial (UTI, UTI 
Neonatal), o quarto da Unidade de Internação clínica ou cirúrgica deverá ser desocupado. 
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12.2 - Diárias. de ~~olamento Básicas (Enfermaria, Quarto) ou para transplantes\ 

12.2.1 - Compreendem: 

a) Todos os itens das Diárias Normais; 

b) Paramentação (mascara, gorro, pro pé, avental), descartável ou não, utilizada pelo 
acompanhante; e 

c) Itens permanentes da acomodação (estrutura fisica). 

12.2.2 - Não compreendem: 

Todos os itens não compreendidos nas Diárias Normais. 

12.3 - Diárias de Isolamento de UTI Adulto, UTI Infantil e UTI Pediátrica: 

12.3.1 - Compreendem: 

a) Todos os itens das Diárias de UTI adulto, infantil e neonatal; 

b) Paramentação (mascara, gorro, pro pé, avental), descartável ou não; utilizada pelo 
acompanhante; e 

c) Itens permanentes da acomodação (estrutura fisica). 

12.3.2 - Não compreendem: 

Todos os itens não compreendidos nas Diárias de UTI adulto, UTI Infantil e Neonatal. 

12.4 - Diárias de Isolamento de UTI Neonatal: 

12.4.1 - Compreendem: 

a) Todos os itens das Diárias de UTI Neonata1; 

b) Paramentação (mascara, gorro, propé, avental), descartável ou não; utilizada pelo 
acompanhante; e 

c) Itens permanentes da acomodação (estrutura fisica). 

12.4.2 - Não compreendem: 

Todos os itens não compreendidos nas Diárias de UTI Neonatal. 

12.5 - Diárias Especiais: 

12.5.1 - Berçário: O valor da diária compreende: todos os itens descritos em Diárias Normais; 
leito próprio (incubadora, berço aquecido); orientação nutricional durante a internação e no momento 
da alta. 

12.5.2 - Unidade de Terapia Intensiva - UTI / Unidade de Terapia Semi Intensiva (USI) -
adulto. O valor da diária compreende todos os itens descritos em Diárias Normais acrescidos dos 
seguintes equipamentos: 

12.5.3 - Monitor multi funcional e multipilramétrico (Monitor de gases anestésicos, Monitor de 
Pressão Arterial Média Elétrica, Monitor de Pressão Arterial de Coluna de Mercúrio de Temperatura 
Eletrônico, Monitor Cardíaco, Monitor de ECG Contínuo, Monitor de Pressão Venosa Central, 
Oxímetro de pulso); 

a) Respirador de pressão e volume; 



b) Eletrocardiógrafo; 

c) Bomba de infusão; 

d) Bomba de alimentação enteral e parenteral; 

e) Desfibrilador/Cardioversor; 

f) Nebulizador ultrassônico (quando utilizado, não pagar a 
aparelho); 

g) Aspirador a vácuo (exceto de aspiração contínua). 

h) Capnógrafo; e 

i) Isolamento, quando necessário. 

12.5.4 - UTI Neonatal: O valor da diária compreende: Todos os itens descritos nas Diárias 
Normais; todos os itens descritos no item Berçário e todos os itens descritos no item UTIlUSI, 
acrescidos de fototerapia, bilispot e materiais necessários a implantação e monitorização pelos 
equipamentos incluídos nessa diária. 

12.5.5 - O valor da diária especial não compreende: utilização de equipamentos e 
instrumental cirúrgico não incluídos na composição da diária; OPME; Honorários Médicos e SADT. 

12.6 - Taxa de Sala 

É a modalidade de cobrança por utilização de recursos (estrutura, equipamentos e pessoal) e 
insumos essenciais (materiais e produtos de higiene) necessários a prestação da assistência. As 
cobranças das taxas de sala podem ser efetuadas das seguintes formas: 

a) Tempo médio atribuído a cada procedimento, contemplando os recursos e insumos 
necessários, excluída a cobrança de tempo excedente a média calculada; 

b) Porte cirúrgico do procedimento; 

c) Duração do evento (dia, hora, etc); e 

d) Cobrança única por evento. 

12.7 - Taxa de Sala Cirúrgica e/ou Obstétrica 

12.7.1 - A taxa de sala será remunerada de acordo com o porte cirúrgic%bstétrico, 
estabelecido pelo tempo de duração do procedimento, com base nas anotações em sala (cirurgião e 
anestesista), acrescidos de 15 minutos para preparo, limpeza e desinfecção das salas. Compreende: 

a) Itens permanentes da sala cirúrgica (estrutura fisica) tais como: filtro HEPA, fluxo 
laminar e focos de luz; 

b) Instrumental cirúrgico básico esterilizado; 

c) Equipamentos básicos (mesas, hamper, focos cirúrgicos, carrinho de anestesia); 

d) Rouparia completa inerente ao Centro Cirúrgico descartável ou não (avental, 
máscara, gorro, pro pé, botas, escovas e campos cirúrgicos (exceto os campos 
cirúrgicos tipo Iobam,Stare Drape e campo adesivo); 

e) Procedimento de enfermagem; 

f) Assepsia e antissepsia (equipe e paciente); 

g) Iluminação (focos); 

h) Controle de sinais vitais; 

i) Locomoção do paciente; 

j) Instrumental para cirurgia; 

. """" 



k) Taxa de instalação de oxigênio; 

I) Campos cirúrgicos estéreis; 

m) Taxa de limpeza e desinfecção; 

n) Taxa de instalação de aparelhagem, 

o) Aparelho de anestesia; 

p) Aspirador elétrico ou a vácuo; 

q) Bisturi elétrico e bipolar; 

r) Bombas de infusão; 

s) Capnógrafo; 

t) Cardioversor; 

u) Desfibrilador; 

v) Eletrocardiógrafo; 

x) Harpem (saco para roupa suja ou não); 

w) Kit de mesa de reanimação do RN; 

y) Cuidados de higiene e limpeza do RN; 

z) Berço aquecido; 

aa) Respirador de volume e pressão; 

ab) Monitor multifuncional e multiparamétrico (Monitor de gases anestésicos); 

ac) Monitor de Pressão Arterial Média Elétrica; 

ad) Monitor de Pressão Arterial de Coluna de Mercúrio de Temperatura Eletrônico; 

ae) Monitor Cardíaco; 

ai) Monitor de ECG Contínuo; 

ag) Monitor de Pressão Venosa Central; e 

ah) Oxímetro de pulso. 

12.7.2 - Não compreende: 

Medicamentos e materiais que não possam ser reutilizados ou descartáveis, tais como 
anestésicos, fios, lâminas, luvas, gases, água oxigenada, algodão, sondas e drenos e equipamentos ou 
aparelhos de uso eventual não inclusos acima, honorários médicos, SADT e instrumentação 
cirúrgica. 

12.8 - Taxa de Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

As taxas serão remuneradas de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares 
do HNLa. O valor da taxa de sala de recuperação pós anestésica está inclusa no valor da sala 
cirúrgica, incluindo um período de até 04 horas após o término do procedimento. Esta taxa somente 
deverá ser paga quando existir no hospital uma sala equipada e destinada para esse fim, conforme 
Portaria n° 400 do MS, de 06/12/1977. Compreende: 

a) Sala; 

b) Leito; 

c) Rouparia (descartáveis ou não); 

d) Monitorização de sinais vitais; 

e) Monitor multifuncional e multiparamétrico (Monitor de gases anestésicos); 
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i) Monitor de ECG Contínuo; ~"'(\~., " 

j) Monitor de Pressão Venosa Central; e 

k) Oxímetro de pulso. 

12.9 - Taxa de Sala Ambulatorial (fora do centro cirúrgico) 

As taxas de sala ambulatorial serão remuneradas de acordo com a Tabela de Taxas de 
Procedimentos Hospitalares do HNLa. Compreende: 

a) Sala; 

b) Leito; 

c) Rouparia (descartável ou não); 

d) Procedimento de enfermagem; 

e) Mesa principal e mesas auxiliares; 

f) Iluminação (focos); 

g) Instrumental cirúrgico; 

h) Preparo do paciente (sondagens, tricotomia); 

i) Antissepsia da sala e instrumental; 

j) Bisturi elétrico; 

k) Eletrocardiógrafo; 

I) Aparelho de anestesia, 

m) Oxímetro de pulso; 

n) Monitor cardíaco; 

o) Aspirador; e 

p) Bomba de infusão. 

12.10 - Taxas de Sala de Observação/Repouso (até 05 horas) 

a) Compreende a utilização da sala; e 

b) Procedimentos de enfermagem. 

12.11- Taxa de Sala de Hemodinâmica 

a) Compreende todos os itens da Taxa de Sala Cirúrgica e/ou Obstétrica; 

b) Câmeras de TV; 

c) Vídeotape; 

d) Unidade de pulso; 

e) Aparelho de pressão "straingange" e 

f) Projetor para análise de filmes. 

12.12 - Taxa de Sala de Imobilização Gessada 
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a) Utilização da sala; ~~~ " 

b) Instrumental básico para realização do procedimento (mesa, maca, serra do gesso, 
aventais e campo de proteções descartáveis, luvas e óculos de proteção para o médico 
e funcionários); e 

c) Serviços do "técnico de gesso". 

12.12.2 - Não compreendem: 

Gesso e demais materiais descartáveis ou msumos necessários ao procedimento e 
honorários médicos. 

12.13 - Taxa de Sala de Imobilização Não Gessada 

12.13.1 - Será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares do 
HNLa e compreende: 

a) Utilização da sala; 

b) Instrumental básico para realização do procedimento (mesa, maca, aventais e 
campo de proteção descartável, luvas e óculos de proteção para o médico e 
funcionários); e 

c) Serviços de enfermagem. 

12.13.2 - Não compreendem: 

Os materiais utilizados na imobilização e honorários médicos. 

12.14 - Taxa de Sala de Sessão de Quimioterapia Ambulatorial 

12.14.1 - Será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares do 
HNLa e compreende: 

a) Utilização da sala; r--

b) Bomba de infusão; 

c) Serviços de enfermagem inerentes aos procedimentos; e 

d) Serviços farmacêuticos no preparo da medicação. 

12.14.2 - Não compreendem: 

a) Equipo da bomba de infusão; , 

b) Medicamentos; 

c) Materiais descartáveis (exceto EPI's e aqueles que substituem materiais 
permanentes, tais como lençóis, toalhas e etc); e 

d) Honorários médicos. 

12.15 - Taxa de Sala de Endoscopia 

12.15.1 - Refere-se a endoscopia digestiva, respiratória e do aparelho gênito urinário. Será 
remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares do HNLa e 
compreende: 

a) Utilização da sala; 



d) Cardioversor 

e) Desfibrilador; 

f) Bombas de infusão; 

g) Unidade de pulso; 

h) Aparelho de pressão "straingange" 

i) Sistema completo de videoendoscopia; 

j) Projetor para análise de filmes; 

k) Serviços de enfermagem inerentes ao procedimento; 

I) Paramentação (máscara, gorro, pro pé, avental, luvas) descartável ou não, utilizada 
pela equipe multidisciplinar e paciente; 

m) Dosador para medicação via oral; 

n) Copos e compressas descartáveis; 

o) Bolinha de algodão para medicação parenteral e punções venosas; 

p) Antisséptico (álcool 70%); 

q) Qualquer produto para a desinfecção do equipamento de endoscopia; 

r) Limpeza e soluções para a desinfecção das instrumentais; 

s) Aspirador; e 

t) Repouso do paciente até a sua recuperação em área específica (compreende o leito 
em estrutura e ambiente de recuperação pós sedação ou anestesia). 

12.15.2 - Não compreendem: 

a) Despesas do acompanhante (alimentação, telefonemas, etc); 

b) Materiais descartáveis (exceto os descritos como compreendidos); 

c) Medicamentos; 

d) Exames e terapias complementares à endoscopia; 

e) Honorários médicos; e 

f) Alimentação. 

12.16 - Taxa de Sala Para Atendimento em Pronto SocorrofPronto Atendimento (pSfPA) 

12.16.1- Será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares do 
HNLa. Compreende: 

a) Utilização da sala de atendimento em PSIPA; 

b) Equipamentos e materiais não descartáveis inerentes ao atendimento em PSIPA; e 

c) Serviços de enfermagem inerentes ao atendimento em PSIPA. 

12.16.2 - Não compreendem: 

a) Materiais descartáveis (exceto EPI's e aqueles que substituem materiais 
permanentes, tais como lençóis, toalhas, etc); 



b) Medicamentos; e 

c) Honorários médicos. 

12.17 - Taxa de Sala Para Medicamentos via IM ou IV em Pronto SocorrolPronto Ate:IN!I~~tJl.
(pSIPA) 

Será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares do HNLa e 
compreende: 

a) Todos os itens compreendidos na Taxa de Sala Para Atendimento em PSIPA; 

b) Serviços/procedimentos de enfermagem como: preparo, administração e instalação 
de medicamentos, por qualquer via de acesso, assim como trocas de frascos, para 
soroterapia ou para dietas tanto enterais como parenterais; 

c) Controle dos sinais vitais; 

d) Controle de drenos, de diurese, antropométrico e de PVC; 

e) Higienização do paciente; 

f) Instalação e controle de irrigações vesicais, sondagens, aspirações, inalações e de 
glicemia; 

g) Manutenção de permeabilidade do cateter; 

h) Tricotomia; 

i) Curativos; 

j) Mudança de decúbito e locomoção interna do paciente; 

k) Paramentação (máscara, gorro, pro pé, avental, luvas) descartável ou não, utilizada 
pela equipe multidisciplinar e paciente; 

I) Dosador para medicação via oral, copos descartáveis, bolinha de algodão para 
medicação parenteral e punções venosas; 

m) Antisséptico (álcool 70%), cotonetes para higiene ocular, ouvido e nariz. 

n) Controle de sinais vitais; e 

o) Controle de drenos. 

12.18 - Taxa de Sala Para Repouso ou Observação Clínica em Pronto SocorrolPronto 
Atendimento (pSIPA) 

a) Todos os itens compreendidos na Taxa de Sala Para Medicamentos via IM ou IV em 
Pronto SocorrolPronto Atendimento (PSIPA); e 

b) Acomodação do paciente. 

12.19 - Taxa de Sala Para Atendimento de Emergência em Pronto SocorrolPronto Atendimento 
(pSIPA) 

12.19.1- Será remunerada de acordo com a Tabela de Taxas de Procedimentos Hospitalares do 
HNLa e compreende: 

a) Todos os itens compreendidos na Taxa de Sala Para Repouso ou Observação Clínica 
em Pronto SocorrolPronto Atendimento (PSIPA); 

b) Instalações da sala de emergência; 

c) Monitor cardíaco; 

d) Oxímetro de pulso; 
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e) Desfibriladorlcardioversor; 

f) Nebulizador; 

g) Monitor de P.A não invasiva; 

h) Aspirador; 

i) Bomba de seringa; 

j) Bomba de infusão; 

k) Capnógrafo; 

I) Respirador/ventilador; 

m) Equipamentos modulares que contemplam os itens anteriores; 

n) Utilização do instrumental permanente usado em procedimentos médicos e de 
enfermagem; 

o) Equipamentos e materiais não descartáveis inerentes ao atendimento de 
emergência; e 

p) Serviços de enfermagem inerentes ao atendimento de emergência. 

12.19.2 - Não compreendem: 

a) Materiais descartáveis (exceto EPI' s e aqueles que substituem materiais 
permanentes, tais como lençóis, toalhas e etc); 

b) Medicamentos; e 

c) Honorários médicos. 

12.20 - Taxa de Procedimentos Vídeos Assistidos 

As taxas de vídeo histeroscopia, vídeo artroscopia e vídeo urologia compreendem o uso de 
todo equipamento para uso do vídeo além dos drenos e campos cirúrgicos. 

Não compreendem: outros materiais de consumo (descartáveis ou não); gases anestésicos e 
oxigênio; equipamentos ou aparelhos de uso eventual não inclusos, honorários médicos e SADT. 

12.21 - Gasoterapia 

A utilização de gases medicinais durante a internação será quantificada conforme anotação em 
prontuário, sendo unificado um mesmo valor para todas as classes de prestador. Está sendo usado 
como referência o valor equivalente a uma hora de consumo, podendo a hora ser divisível e calculada 
de forma fracionada. 

12.22 - Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

Os diferentes níveis de UTI serão classificados conforme a PORTARIA N° 3.432, DE 12 DE 
AGOSTO DE 1998, do Ministério da Saúde (Apenso I). 
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APENSO I 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA N° 3.432, DE 12 DE AGOSTO DE 1998 

DO 154, de 13/8/98 

o Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando: 
A importância na assistência das unidades que realizam tratamento intensivo nos hospitais do país e a 

necessidade de estabelecer critérios de classificação entre as Unidades de Tratamento Intensivo, de acordo 

com a incorporação de tecnologia, a especialização dos recursos humanos e área física disponível, resolve: 

Art. 1 ° - Estabelecer critérios de classificação entre as diferentes Unidades de Tratamento 

Intensivo - UTI. 

Art. 2° - Para as finalidades desta Portaria, as Unidades de Tratamento Intensivo serão 

classificadas em tipo I, II e lU. 

§ 1 ° - As unidades atualmente cadastradas pelo SUS, a partir da vigência desta Portaria, serão 

classificadas como tipo I. 

§2° As unidades que comprovarem o cumprimento das especificações do anexo desta Portaria, 

poderão ser credenciadas pelo gestor nos tipos II ou III, de acordo com a necessidade de assistência 

da localidade onde estão inseridas. 
Art. 3° - A partir da data de publicação desta Portaria, serão cadastradas somente unidades do 

tipo II ou III. 
Art. 4° Fica revogada a Portaria GMlMS nO 2918, de 9 de junho de 1998, publicada no DOU 

nO 111, de 15 de junho de 1998, e as demais disposições em contrário. 

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ SERRA 

ANEXO 

1. Disposições Gerais: 

1.1. As Unidades de Tratamento Intensivo devem atender às disposições da Portaria GMlMS/ 

nO 1884, de 11 de novembro de 1994, publicada no D.O n° 237, de 15 de dezembro de 1994. 

1.2. São unidades hospitalares destinadas ao atendimento de pacientes graves ou de risco que 

dispõem de assistência médica e de enfermagem ininterruptas, com equipamentos específicos 
próprios, recursos humanos especializados e que tenham acesso a outras tecnologias destinadas a 

diagnóstico e terapêutica. 
1.3. Estas unidades podem atender grupos etários específicos, a saber: 

Neonatal- atendem pacientes de O a 28 dias; 



grupo específico de doenças. 

1.4. Todo hospital de nível terciário, com capacidade instalada igualou superior a 1 00 leito~,~lt.t.;... .... 

dispor de leitos de tratamento intensivo correspondente a no mínimo 6% dos leitos totais. 

1.5. Todo hospital que atenda gestante de alto risco deve dispor de leitos de tratamento intensivo 

adulto e neonatal. 

2. Das Unidades de Tratamento Intensivo do tipo II; 
2.1. Deve contar com equipe básica composta por: 

- um responsável técnico com título de especialista em medicina intensiva ou com habilitação em 

medicina intensiva pediátrica; 

- um médico diarista com título de especialista em medicina intensiva ou com habilitação em medicina 

intensiva pediátrica para cada dez leitos ou fração, nos turnos da manhã e da tarde; 

- um médico plantonista exclusivo para até dez pacientes ou fração; 

- um enfermeiro coordenador, exclusivo da unidade, responsável pela área de enfermagem; 

- um enfermeiro, exclusivo da unidade, para cada dez leitos ou fração, por turno de trabalho; 

- um fisoterapêuta para cada dez leitos ou fração no turno da manhã e da tarde; 

- um auxiliar ou técnico de enfermagem para cada dois leitos ou fração, por turno de trabalho; 

- um funcionário exclusivo responsável pelo serviço de limpeza; 

- acesso a cirurgião geral (ou pediátrico), torácico, cardiovascular, neurocirugião e ortopedista; 

2.2. O hospital deve contar com: 

- laboratório de análises clínicas disponível na 24 horas do dia; 

- agência transfusional disponível nas 24 horas do dia; 
- hemo gasômetro; 

- ultra-sonógrafo; 

- eco-doppler-cardiógrafo; 

- laboratório de microbiologia; 
- terapia renal substitutiva; 

- aparelho de raios-x móvel; 

- serviço de Nutrição Parenteral e enteral; 

- serviço Social; 
- serviço de Psicologia; 

2.3. O hospital deve contar com acesso a: 
- estudo hemodinâmico; 

- angiografia seletiva; 

- endoscopia digestiva; 

- fibrobroncoscopia; 

- eletroencefalografia; 

2.4. Materiais e Equipamentos necessários: 

- cama de Fawler, com grandes laterais e rodízio, uma por paciente; 

- monitor de beira de leito com visoscópio, um para cada leito; 

- carro ressuscitador com monitor, desfibrilador, cardioversor e material para intubação endotraqueal, 
dois para cada dez leitos ou fração; 

- ventilador pulmonar com misturador tipo blender, um para cada dois leitos, devendo um terço dos 
mesmos ser do tipo microprocessado; 

- oxÍmetro de pulso, um para cada dois leitos; 

- bomba de infusão, duas bombas por leito; 
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- con~unto de neb~lizaçãO, e~ másc~a, um para cada le~to; ~ , " { :c: f:, ~~ . ", > .~'1\ \ ~ \ 
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neonatal), esfignomanometro, estetoscoplO, ambu com mascara (ressuscItador manual) , um p c d ... . ,( . r: 
. ! , / .J~,~ .,:;,./ 

- bandejas para procedimentos de: diálise peritoneal, drenagem torácica, toracotomia, p 

pericárdica, curativos, flebotomia, acesso venoso profundo, punção lombar, sondagem vesical e tra 

- monitor de pressão invasiva; 

- marcapasso cardíaco externo, eletrodos e gerador na unidade; 

- eletrocardiógrafo portátil, dois de uso exclusivo da unidade; 

- maca para transporte com cilindro de oxigênio, régua tripla com saída para ventilador pulmonar para 

transporte; 

- máscaras com venturi que pennita diferentes concentrações de gases; 

- aspirador portátil; 

- negatoscópio; 

- oftalmoscópio; 

- otoscópio; 

Pontos de oxigênio e ar comprimido medicinal com válvulas reguladoras de pressão e pontos de vácuo 

para cada leito; 

- cilindro de oxigênio e ar comprimido, disponíveis no hospital; 

- conjunto CPAP nasal mais umidificador aquecido, um para cada quatro leitos, no caso de UTI 

neonatal, um para cada dois leitos; 

- capacete para oxigenoterapia para UTI pediátrica e neonatal; 

- fototerapia, um para cada três leitos de UTI neonatal; 

- incubadora com parede dupla, uma para dez leitos na UTI neonatal; 

- balança eletrônica, uma para cada dez leitos na UTI neonatal; 

2.5 Humanização: 

- climatização; 

- Iluminação natural; 

- divisórias entre os leitos; 

- relógios visíveis para todos os leitos; 

- garantia de visitas diárias dos familiares, à beira do leito; 

- garantia de infonnações da evolução diária dos pacientes aos familiares por meio de boletins. 

3. As unidades de Tratamento Intensivo do tipo 111 devem, além dos requisitos exigidos para as UTI 

tipo 11, contar com: 

3.1. Espaço mínimo individual por leito de 9 m2 
, sendo para UTI Neonatal o espaço de 6 m2

, por 

leitos; 

3.2. Avaliação através do APACHE li se forUTI Adulto, o PRlSM 11 se UTI Pediátrica e o PSI 

modificado se UTI Neonatal. 

3.3. Além da equipe básica exigida pela a UTI tipo 11, devem constar com: 

- um médico plantonista para cada dez pacientes, sendo que pelo menos metade da equipe deve ter 

título de especialista em medicina intensiva reconhecido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira 

(AMIB); 

- enfenneiro exclusivo da unidade para cada cinco leitos por turno de trabalho; 

- fisioterapêuta exclusivo da UTI; 

- acesso a serviço de reabilitação. 

3.4. Além dos requisitos exigidos para as UTI tipo 11, o hospital deve possuir condições de realizar os 

exames de: 

- tomografia axial computadorizada; 

- anatomia patológica; 

- estudo hemodinâmico; 
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_ angiografia seletiva; / . ..:< .-" ::;" .' ."'~ " ~v 
_ fibrobroncoscopia; ( ..i; { :( ." 

- ultra-sonografia portátil. \ ... .4! .. 

3.5. Além dos materiais e equipamentos necessários para as UTI do tipo li, o hospita~ve c' 

com: 

- monitor de pressão invasiva, mn para cada cinco leitos; 

- equipamento para ventilação pulmonar não invasiva; 

- capnógrafo; 

- equipamento para fototerapia para UTI Neonatal, um para cada dois leitos; 

- marcapasso transcutâneo. 

'-

~. 
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OSTENSIVO 

ANEXO A 

MARINHA DO BRASIL 

DIRETORIA DE SAÚDE DA MARINHA 

TABELA DE LIBERAÇÃO INICIAL DE DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO 

I) PATOLOGIAS CLíNICAS DIAGNÓSTICO 

APARELHO CIRCULATÓRIO ICC 

Edema agudo de pulmão 

Angina 

Arritmias cardíacas 

Hipertensão arterial 

Infarto do miocárdio 

APARELHO DIGESTIVO Colecistite aguda 

Enterorragia 

HemorraÇJia diqestiva alta 

Pancreatite aguda 

APARELHO GENITO URINÁRIO Glomerulo nefrite aguda 

Pielonefrites 

Síndrome nefrótica 

Doença inflamatória pélvica e anexites 

Litíase renal 

DERMATOLOGIA Dermatites infectadas 

Úlceras cutâneas 

DOENÇAS INFECCIOSAS Dengue 

Diarreia (adulto) 

Diarreia (infantil) 

METABOLISMO Diabetes 

Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico 

MISCELANIA Quimioterapia 

Sepse 

NEUROLOGIA Ac vascular encefálico hemorráqico 

Ac vascular encefálico isquêmico 

EQile~sia - síndrome convulsiva 

Meningite bacteriana 

Meningite virótica 

Labirinto~atia aguda 

TCE - Não cirúrgico 

OBSTETRíCIA Hiperemese gravídica 

Eclâmpsia 

Hi~ertensão na gravidez 

Abortamento 

Doença inflamatória pélvica 

PEDIATRIA Membrana hialina 
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. ] " . PEDIATRIA Prematuridade ,-.; . ,-

Broncopneumonia (idoso e criança) !-':í~~ 1'~l:: ,\ , 5" PNEUMOLOGIA -, 
', ' , 

Bronquiolite (crianças) 
t "'. ..;:: <.o-

" ~''' ' ' ' I , q ,~ 
OPOC (asma e enfisema) 

" .' .•.. '-":1 _ 

"-3. ~J " ~ . J-i 
, .. 

I .,.. ·~·' Estado de mal asmático -.. -._-
Pneumonia bacteriana 5 
Pneumonia viral 5 

TABELA DE LIBERAÇÃO INICIAL DE DIÁRIAS POR PATOLOGIAS CIRÚRGICAS 

1) CIRURGIA DA CABEÇA E PESCOÇO 

LÁBIO Biópsia O 
Excisão em cunha 1 
Excisão com reconstrução à custa de retalhos 1 
Excisão com plástica 1 -
Excisão com reconstrução total 2 
Excisão com reconstrução à custa de retalhos e esvaziamento 
cervical unilateral 3 

Excisão com reconstrução à custa de retalhos e esvaziamento 
cervical bilateral 4 

BOCA Biópsia O 
Excisão de tumores da boca com sutura 1 
Excisão de tumores malignos 1 

Excisão de lesão maligna com reconstrução à custa de retalhos 
ou pele 1 

Operação "pull throgh" para tumores da boca com esvaziamento 
unilateral . 4 
Operação "pull throgh" para tumores da boca com esvaziamento 
bilateral 4 
Operação composta com esvaziamento cervical unilateral 4 

Operação composta com esvaziamento cervical bilateral 4 
Operação composta com esvaziamento cervical unilateral com 
reconstrução à custa de retalhos ou pele 4 
Operação composta com esvaziamento cervical bilateral e 
reconstrução à custa de J).ele 4 

Operação composta com esvaziamento cervical unilateral e 
reconstrução à custa de osteomiocutâneos 5 

LÍNGUA Biópsia O 
Glossectomia parcial 1 
Glossectomia e pelvectomia 2 
Glossectomia com pelvectomia e mandibulectomia com 
esvaziamento cervical unilateral 5 

Glossectomia com pelvectomia e mandibulectomia com 
esvaziamento cervical bilateral 5 

Glossectomia com pelvectomia e mandibulectomia à custa de 
retalhos de pele 5 

Glossectomia com mandibulectomia e esvaziamento cervical e 
reconstrução à custa de retalhos osteomiocutâneos 5 

GLÂNDULAS SALIVARES Biópsia O 
Ressecção de tumor de qlândula sublingual 1 
Ressecção de tumor de glândula submandibular 1 

Ressecção de tumor de parótida com conservação de nervo 
facial 2 
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Ressecção de tumor de parótida com enxerto de nerVo··fáci·af' :-. ... 
"""-< Parotidectomia total 

Parotidectomia total com ressecção de pele e reconstrução à 
custa de retalhos 3 

Parotidectomia total com ressecção de ramo ascendente da 
mandíbula 3 

Ressecção de tumor de glândula salivar com esvaziamento 
cervical 3 
Ressecção de tumor de pequenas glândulas 1 

Ressecção de glândulas salivares menores à custa de retalhos O 
FARINGE Biópsia do cavum e orofaringe O 

Biópsia de hipofaringe 1 

Ressecção de tumor de rinofaringe (via bucal ou nasal) 1 

Ressecção de tumores de faringe com reconstrução à custa de 
retalhos ou enxertos 3 

Extirpação do tumor de rinofaringe via transp/atina ou 
transmaxilar 3 

Ressecção de tumor de faringe - base da língua ou parede 
jJosterior via farinqotomia 4 
Faringolaringectomia 5 

Faringolaringectomia com esvaziamento cervical unilateal 5 

Faringo/aringectomia com esvaziamento cervical bilateal 5 

Faringo/aringectomia com esvaziamento cervical e reconstrução 
de hipofaringe (retalhos. interposição de alça de estômago, 
intestino delgado ou colon) 7 

LARINGE Laringectomia parcial - cordectomia 2 
Laringectomia fronto - lateral 2 
Larinqectomia total 4 
Larinqectomia total com reconstrução parafonaç,ão 5 

Laringectomia total com esvaziamento cervical unilateral 5 
Larinqectomia total com esvaziamento cervical bilateral 5 
Laringectomia parcial - 4 

Laringectomia parcial com esvaziamento cervical unilateral 5 

Laringectomia parcial com esvaziamento cervical bilateral 5 
Laringofissura 4 

PÁLPEBRA - CAVIDADE ORBITÁRIA 
E OLHOS Biópsia O 

Ressecção de tumores palpebrais com reconstrução parcial O 

Ressecção de tumores palpebrais com reconstrução total O 
Ressecção de tumores na cavidade orbitária 1 

Exenteração 3 
Ressecção de tumor em órbita fechada 3 
Exenteração - parotidectomia e esvaziamento cervical 5 

Exentera~o de órbita com enxerto ou retalho 5 
PIRÂMIDE NASAL Biópsia O 

Exérese de tumor por lateral 1 
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PAVilHÃO AURICULAR 

SEIOS PARANASAIS 

MANDíBULA 

PESCOÇO - ESVAZIAMENTO 
CERVICAL 

PESCOÇO 
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Exérese de tumor de pele r ... ~ { , V ~. O i· v,. f' .. . ~ '. ' -, ", I ,' " 

Exérese de tumor e enxerto livre \ . ~~ I. .' ,\ I~~~:-~ t _' 
Exérese incluindo pele, cartilagem com reconstrução ~:~~~ta .~~ ' .~~;~' ' .. l ..... 

r~t.alhos ". ".1' __ ~ '.' .<. 1 4" ~ 
BloQsla,. ·· . ,l9J . ,. . .. ~ 

.., , 

~~ t 

".~ ... .. :. -~fr"'" Exérese de tumor 

Exérese de tumor com reconstrução à custa de enxerto livre ou 
retalhos O 
Ressecção de tumor de pavilhão auricular incluindo osso 
temporal e reconstrução 3 
Biópsia O 

Ressecção do meso e infra-estruturas do maxilar superior 3 

Ressecção do maxilar superior incluindo exenteração de órbita 3 

Ressecção do maxilar superior e reconstrução à custa de 
retalhos 3 
Biópsia de mandibula 1 

Ressecçãoparcial (segmentar ou seccional) 3 
~ 

Ressecção parcial com enxerto ósseo 3 
Hemimandibulectomia 3 
Hemimandibulectomia com colocação de prótese 5 
Hemimandibulectomia com enxerto ósseo 5 

Mandibulectomia com reconstrução à custa de osteomiocutâneo 7 
Manidibulectomia com reconstrução micro cirúrgica 7 

Linfadenectomia superficial O 
Linfadenectomia profunda 1 

Esvaziamento cervical unilateral 2 
Esvaziamento cervical radical bilateral 5 
Esvaziamento cervical radical unilateral 3 
Esvaziamento cervical radical bilateral 3 

Esvaziamento cervical radical ampliado (incluindo triângulo 
posterior, cadeia recorrencial, etc), esvaziamento cervical radical 
com ressecção da pele 5 
Exérese de cisto ou fístula braguial 2 .---

Exérese de cisto ou fístula Tirioglosso 2 
Exérese de tumores benignos 1 

Ressecção de tumor glômico 4 
Costela cervical -tratamento cirúrgico 2 
Escalenotomia 2 
Liqadura de carótida 2 

2) DERMATOLOGIA - CLÍNICA CIRÚRGICA 

DERMATOLOGIA - CI.ÍNICA 
CIRURGICA Abrasão cirúrqica O 

Biópsia com "punch" O 
'. 

Biópsia com incisional 1 

Cirúrgia de acne (incisão e esvaziamento de lesões acneicas) O 

Curetagem de molusco contagioso por_gru"",º-o de 15 lesões O 

Desbridamento de escara ou ulceração O 

OSTENSIVO -A-4-



~~7~~.:1)~'1 

'

1 ~ ' i ' !-. :: ;', ~ \ ~,.~ ,s' ,, ' . ' .' •. ''I . , ' . 

t t D~~'~~t)Õ2~\ f ~; 
:" ...... \. ,>1 ,. ' . ~ 

Eletrocoagulação de lesões cutâneas por gruQ.o de 5 les~~~-:';: -y "",7 
OSTENSIVO 

Excisão e sutura de lesões com rotação de retalhos .•.•.• "~ 'o ' ,:, 1 . ~ 
Excisão e sutura de lábio ou orelha em cunha 1 
Excisão e sutura de hemangional, linfagioma ou nevus-grupo de 
até 5 lesões O 

Excisão e sutura de unha encravada por dobra unQueal O 

Excisão e sutura com plástica em "Z" O 

Excisão e sutura simples de pequenas lesões- grupo de até 5 
lesões O 

Exérese de calo cutâneo O 

Exérese de cisto sebáceo O 

Exérese de lipoma O 

Exérese de unha O 

Fulguração de telangiectasias ou dermatose papulosa - grupo de 
até 5 lesões O 

Incisão e drenagem de abscesso, fleimão, hematoma ou 
~~ri~ O 
Retirada de corpo estranho subcutâneo O 

Retirada de lesões por "shaving" O 

Tratamento de miíase furunculoide O 

Exérese de lesão + enxertia 1 

3) CIRURGIA GERAL 

Cardioplastia, esofagoplastia, tratamento cirúrgico do 

ESÔFAGO 
megaesôfago, cura cirúrgica do refluxo gastroesofageano via 
abdominal 2 

Cardioplastia, esofagoplastia, tratamento cirúrgico do 
megaesôfago, cura cirúrgica do refluxo gastroesofageano via 
torácica 4 
Diverticulectomia cervical 2 
Diverticulectomia torácica 4 
Derivação esofágica sem toracotomia 4 
Derivação esofágica com toracotomia 5 
Esofagectomia sem toracotomia 7 
Esofagectomia com toracotomia 7 
Esofagostomia 3 
Esofagorrafia cervical 3 
Esofagorrafia torácica 5 
Ressecção do esôfago cervical com esvaziamento ganglionar 
unilateral 5 
Ressecção do esôfago cervical com esvaziamento ganglionar 
bilateral 5 
Ressecção do esôfago cervical com faringo-Iaringo-
esofagectomia e plástica Q.ara neo-esôfago 7 
Ressecção do esôfago cervical e/ou torácico e transplante com 
microcirurQia 7 
Tratamento cirúrQico das varizes esofágicas 3 
Tuneliza~ão esofá..9ica 4 
Esofago~astia por transplante com microcirurgia 4 
PH-metria - Monitoriz~o contínua do pH esofágico O 

ESTÔMAGO Conversão de anastomose gastrojejunal (qualquer técnica) 5 
De9..astro9..astrectomia 3 
Fechamento de gastronomia 1 
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Gastrorrafia ~ ~ .. i' ~' ~rr \ ,,",-_.$~. : 
Gastrotomia para Qualquer finalidade .~ .~ \ -', r. ~. 
Gastrectomia parcial sem vagotomia 

\ :.: .c '-'. ' , '~ . c 

Gastrectomia parcial com vagotomia ~,, ~::.~ . "~ , · -<5 ;..~' 

Gastrectomia parcial com linfadenectomia ." ,.'" 5~J 

Gastrectomia total via abdominal 7 
Gastrectomia total via tóraco-abdominal 7 

Gastrectomia com esplenectomia pancreatectomia parcial e 
linfadenectomia com toracotomia 7 
Gastroenteroanastomose 3 
Piloroplastia 4 
Vagotomia com operação de drenagem 4 
Vagotomia superseletiva 3 
Tratamento cirúrgico das varizes jJástricas 3 

INTESTINOS Apendicectomia não complicada 2 
Apendicectomia complicada 4 
Amputação abdômino-perineal do reto (completa) 5 
Amputação do reto por procedência 4 
Colectomia parcial com ou sem colostomia 5 
Colectomia total 5 
Colectomia total com Ileo-reto anastomose 6 
Colostomias 4 
Distorção de volvo por laparotomia 2 
Distorção de volvo por via endoscópica 2 
Enteromia e/ou enterorrafia de qualquer segmento 3 
Enteroanastomose (Qualquer segmento) 4 
Enteropexia (Qualquer segmento) 3 
Esvaziamento pélvico anterior ou posterior 5 
Esvaziamento pélvico total 5 
Fechamento de enterostomia (qualquer segmento) 3 
Fecaloma - remoção manual 1 
lIeostomia 3 
lIeostomia continente (qualquer técnica) 3 

Invaginação intestinal sem ressecção - tratamento cirúrgico 3 
Jeiunostomia 3 
Proctocolectomia total 7 
Procidência do reto - redução manual O 
Resse~o do intestino delgado 3 
Retossigmoidectomia abdominal 5 
Fixação do reto por via abdominal 2 

Tumor do anorretal - excisão local 2 

Coiotomia e colorrafia 3 
Cirúrgia de abaixamento (qualquer técnica) 5 
Proctocolectomia total com reservatório ileal 7 

ÂNUS Abcesso anorretal - drenagem 1 
Cerclagem anal 1 
Corpo estranho do reto - retirada O 
Dilatação digital ou instrumental do ânus e/ou do reto O 
Estenose anal - tratamento cirúrgico (Qualquer técnica) 1 
Esfincteroplastia anal (qualquer técnica) 1 

Fístula reto-vaginal e fístula anal em ferradura ( tratamento 
cirúrgico via perineal) 3 

Fissurectomia 1 

Fistulectomia anal em um tempo 1 
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Fistulectomia anal em dois tempos l f ~'< . ...... 40 ~ p . . 
1. . .,.. . ~ . ~ : 

Hemorroidas -ligaduras elásticas (por sessão) \ tIL. \ 
: 

: :.:1êJ ,~ , 
~ .. ~ '_-o . 

Hemorroidas - tratamento esclerosante ( º-or sesJ~Cs'í/ " ~. ' :. ~ . i Jji' 
V 

Hemorroidectomia aberta ou fechada com ou sem \";~'y ~)'~\:: Ir ,- ' "?r,. 

esfincterotomia " • . • ~A · ' 
. . ' 

Laceração anorretal - tratamento cirúrgico por via perineal 3 
Lesão anal - eletrocauterização 1 

Prurido anal - tratamento cirúrqico 1 

Reconstituição de esfíncter anal por plástica muscular (qualquer 
técnica L 2 
Trombose hemorroidária - exérese 1 

Polipectomia colo-retal por via endoanal com 
retossigmoidoscopia O 
Retossigmoidoscopia O 
Retossigmoidosco~a com bióQsia O 

FíGADO E VIAS BILIARES Abscesso ou cisto hepático - drenaqem intema 3 
Abscesso ou cisto hepático - drenagem externa 2 
Biópsia hepático transparietal 1 - Desvascu larização hepática 5 
Drenagem biliar transhepática 3 
Hepatorrafia 3 
Lobectomia hepática esquerda 5 
Enucleação de metástase hepática 3 
Segmentectomias hepáticas 5 
Tri-seg mentectomias 7 
Colédoco ou hepaticoplastia 4 
Colecistostomia 2 

Colédoco ou hepático-jejunostomia (qualquer técnica) 5 
Colédoco-doudenostomia 5 
Coledocotomia com ou sem colecistectomia 4 
Colecistostomia com fíxsula bílio-digestiva 5 
Colecistostomia sem colangiografia 1 
Colecistostomia com colangiografia 1 
Procedimento sobre a papila (qualquer técnica) 5 
Hepatorrafia complexa com lesão de estruturas vasculares 
biliares 6 
Colecistoielunostomia 5 
Coledoscopia intra-oº-eratória O 
Ressecção de tumor de via biliar sem hepatectomia 5 
Ressecção de tumor de via biliar com hepatectomia 7 
Ressec~ão de cisto colédoco 3 
Sequestrectomia hepática 4 
Anastomose biliodigestiva intra-hepática 6 

Tratamento cirúrgico de estenose cicatricial das vias biliares 6 
Lobectomia hejJática direita 5 
Ressecção de cisto hepático 3 

PÂNCREAS Cisto pancreáticos - tratamento cirúrgico 5 
Pancreato-duodenectomia 7 
Pancreato-enterostomia 5 
Pancreatotomia para drenaqem 4 
Pancreatectomia parcial 4 
Pancreatorrafia 3 
Ressecção de cisto pancreático 3 
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BAÇO Biópsia esplênica transparietal 
~ ~.J ~ ; 4 ; , \' :t ' '!~/' ," ' 1: ;: 

Esplenorrafia \. , ':'- \. .... l/ 3 ~.- . 
,. 

::. .... - , 
3 Esplenectomia total ou parcial , .- .... 

ABOOMEN Biópsia de parede abdominal O 
Cisto sacrococcígeo - Tratamento cirúrgico 1 
Diástase dos retos abdominais - tratamento cirúrgico 1 
Herniorrafia com ressecção intestinal - estrangulada 4 
Herniorrafia sem ressecção intestinal - estrangulada 2 
Herniorrafia crural - unilateral 1 
Herniorrafia crural - bilateral 1 
Herniorrafia diafragmática "por via torácica 4 
Herniorrafia diafragmática por via abdominal 2 
Herniorrafia epigástrica 1 
Herniorrafia incio-sional 1 
Herniorrafia inguinal - unilateral 1 
Herniorrafia inguinal - bilateral 1 
Herniorrafia lombar 2 
Herniorrafia recidivante 2 
Herniorrafia umbilical 1 
Laparotomia explorada com ou sem biópsia 2 
Laparotomia"para drenagem de abscessos 3 

Laparotomia para liberação de bridas em vigência de oclusão 2 
Paracentese abdominal O 

Ressutura da parede abdominal (por deiscência total ou 
evisceração) 2 

Reparação de outras hernias (inclui herniorrafia muscular) 2 
Ressecção de cisto ou fístula de úraco 1 

Ressecção de cisto ou fístula ou resto de ducto 
onfalomesentérico 1 

4) CIRURGIA ENDOCRINOLÓGICA 

PARATIREÓIDES Biópsia da "paratireóide 1 
Adenoma - ressec~ão 1 
Parateireoidectomia subtotal 1 
Parateireoidectomia com estemotomia 5 

Parateireoidectomia com esvaziamento cervical unilateral 3 

Parateireoidectomia com esvaziamento cervical bilateral 3 
SUPRA-RENAL Supra-renalectomia unilateral 3 

Supra-renalectomia bilateral 4 

TIMO Biópsia de timo 1 
Timectomia 3 

TIREOIDE Biópsia de tireoide O 

Bócio intratorácico - extirpação por via transesternal 3 
Tireoidectomia parcial e unilateral 2 
Tireoidectomiaparcial e bilateral 2 

Tireoidectomia total 2 

Tireoidectomia total com esvaziamento ganglionar unilateral 3 

Tireoidectomia total com esvaziamento ganglionar bilateral 3 
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OSTENSIVO 

VULVA 

-- VAGINA 

ÚTERO 

TROMPAS 

OSTENSIVO 

5) GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 

Bartolinectomia 

Biópsia de vulva 

Clitoridectomia 

Exerese de glândula de Skene 

Episioperineorrafia (não-obstétrica ou ressutura de episiorrafia 
pÓS-PJ3 rto) 

Extirpaç:ão de lesão de vulva e do ~eríneo 

Hemenotomia 

Incisão de drenagem da glândula de Bartholin ou Skene 

MarsuJ)ialização da jJlândula de Bartholin 

Plástica de J:)equenos lábios 

Plástica de grandes lábios 

Correção da rotura perineal de 111 grau com ou sem lesão do 
esfíncter, com ou sem º-erineo2iastia anterior/posterior 

Vulvectomia am~iada com Iinfadenectomia 

Vulvectomia simples 

Biópsia de vagina 

Colgectomia 

COlpecleise 

Colpoplastia anterior 

Colpoperineoplastia posterior 

Colpotomia 

Construção de vagina 

Culdoscopia 

Colporrafia ou colpoperineorrafia (incluindo ressecção de septor 
ou ressutura de parede vaginall 

Exérese vaginal 

Extração de corpo estranho 

CirurgiaLvia alta ou baixa)do prolapso de cÚJ:)ula vaginal 

Fístula vésico-vaginal - correção cirúrgica 

Incontinência urinária - tratamento cirúrgico via alta ou baixa 

Incontinência urinária com retocistocele e rotura perineal -
tratamento cirúrgico 

Biópsia do colo uterino 

Biópsia de endométrio 

Curetagem semiótica com ou sem dilatação de colo uterino 

Dilatação do colo uterino 

Excisão de pólipo uterino 

Histerectomia total ampliada (Wertheim-Meigs\ 

Histerectomia total 

Histerectomia subtotal ou fúndica 

Histerectomia vaginal (com colpoperioplastia posterior) 

Histeropexia L~ualquer técnica) 

Histerectomia total com anexetomia uni ou bilateral 

Miomectomia 

Traquelo~astia 

Traquelectomia Lamg_uta~ão, conização) 

Recanalização tubária (qualquer técnica) uni ou bilateral, com 
microscópio ou lupa 

Salpingectomia uni ou bilateral 

Laqueadura tubária por videolaparoscopia 
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OSTENSIVO 

OVÁRIOS 
PARTOS E OUTROS 
PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS 

MAMA 

Cerclagem do colo uterino 

Cesariana com histerectomia 

Curetagem pós-aborto 

Descolamento manual da placenta 

Histerectomia puerperal 

Inversão uterina aquda pós-parto - redução manual 

Inversão uterina - cura cirúrqica 

Parto múltiplo (cada um subs~quente ao iniciai) . 

Prenhez ectópica - cirúrgia da 
Sutura da laceração de trajeto pélvico (somente será pago 
quando o º-arto ocorre antes da admissão hospitalar) 

Parto via baixa 

Cesariana 

Abcesso da mama, incisão de drenaqem 

Biópsia de mama 

Extripação de mama su~ranumerária 

Extripação do mamilo 

Extripação de tumor ou adenoma 

Mastectomia simples 

Mastectomia com linfadectomia 

Mastectomia ultra-radical 

Punção biópsia 

Ressecção de setor mamário 

Ressecção de setor mamário com esvaziamento ganglionar 

Adenomastectomia subcultãnea uni ou bilateral 

Abscesso mama - incisão e drenagem 

Biópsia incisional de mama 

Ginecomastia - correção cirúrgica ( por mama) 

Inversão de papila - correção cirírqia ( por mama) 

Mama extranumerária - extirpação 

Mastectomia simples 

Mastectomia radical e mastectomia radical modificada (Pattey) 

Punção biópsia de mama 

Reconstrução mamária com retalho miocutâneo 

Ressecção segmentar 

Ressecção segmentar com esvaziamento axilar 

Tumor e/ou adenoma de mama - extirpação 

Reconstrução mamária com prótese 

Colheita de material de descarga papilar 

Punção de cisto mamário 

Excisão dos dutos principais da mama 

Fistulectomia da mama 

Mastectomia com reparação deperda cutânea 

Biópsia percutânea guiada por RX / ultra-som 

Linfadenectomia axilar 

Punção biópsia sob controle de ultra-sonografia 

6) MICRO CIRURGIA RECONSTRUTIVA 

TRANSPLANTE CUTÂNEOS (COM 
MICROANASTOMOSE VASCULAR 

OSTENSIVO -A-IO-

o 

3 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
2 
O 
O 
1 
O 
O 
3 
4 
4 
O 
1 

3 
1 
O 
O 
1 
O 
1 
3 

4 ~ 

O 
1 
1 
3 
O 
1 
O 
O 
O 
O 
2 
O 
1 
O 



OSTENSIVO 

TRANSPLANTES MUSCULARES 
(COM MICROANASTOMOSE 
VASCULAR) 

TRANSPLANTES OSSEOS 
VASCULARIZADOS E 
TRANSPLANTES 
OSTEOMUSCULOCUTÂNEOS 
VASCULARIZADOS (COM 
MICROANASTOMOSE VASCULAR) 

TRANSPLANTES ÓSSEOS 

OSTENSIVO 

Axilar 

Abdominal ou hipogástrico 

Couro cabeludo 

Deltopeitoral 

Digitais (da face valor e látero~cubital dos dedos médio e anular 
da mãoL 5 
Dorsal do pé 5 

Digital de Hálux 5 

Escapular 5 

Femor~ 5 

Fossa poplitea 5 

Intercostal 5 

Inguino-cural 5 

Interdigital da 1a comissura do pé 5 

Paraescapular 5 

Retroauricular 5 

Tem~oral 5 

Outros transplantes cutâneos 5 

Grande dorsal 5 
Grande glúteo 5 
Reto abdominal 5 
Reto interno 5 
Serrato maior 5 
Tensor da fáscia lata 5 
Trapézio 5 
Outros transplantes musculocutâneos 5 

Biceps femoral 4 
Extensor comum dos dedos 4 
Extensor próprio do dedo gordo 4 
Flexor curto plantar 4 
Grande dorsal 4 
Grande ~eitoral 4 
Músculo pédio 4 
Primeiro rad ia externo 4 
Reto interno 4 
Reto anterior 4 
SUQinador longo 4 
Sartório 4 
Semitendinoso 4 
Semimembranoso 4 
Serrato maior 4 
Tensor de fáscia lata 4 
Outros transplantes musculares 4 

Costela 4 
lliaco 4 
Osteocutâneos de costela 4 
Osteocutâneos de ilíaco 4 

Osteomusculocutâneo de costela 4 
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VASCULARIZADOS E . : ; 

.. ~ TRANSPLANTES ... : . 
OSTEOMUSCULOCUTÂNEOS '. 

1 " . 

VASCULARIZADOS (COM ........ , .. , I ~ 
MICROANASTOMOSE VASCULAR) Perôneo ou fíbula 

.-<, 
'. ' . :u,_, 

.<~~\ 
: ............ , 
. • 0( :.: 

'. _::~ : f 
." .• +. ~. 

* ,,1" 

Outros transplantes ósseos e osteomusculocutâneos 1": - -"' 

MICROCIRURGIA NAS GRANDES 
RECONSTRUÇÕES DE CABEÇA E 
PESCOÇO, NAS EXTENSAS PERDAS 
DE SUBST ÂNCI~ E NA ABLAÇÂO DE 
TUMORES AO NIVEL DOS MEMBROS 
(COM MICROANASTOMOSES Reconstrução do esôfago cervical ou torácico com transplante 
VASCULARES) segmentar de intestinos 7 

Reimplante de segmentos distais do membro superior com 
ressecção segmentar 7 
Transplante de epiplon 7 

Transplante de dois retalhos cutâneos combinados, isolados e 
associados entre si, ligados por um único pediculo vascular 7 

Transplante de dois retalhos cutâneos combinados a um 
muscular, isolado e associados entre si, por um único pedículo 
vascular 7 

Transplante de dois retalhos, um cutâneo combinado a retalho 
osteomuscular 7 

Transplante de três retalhos. um cutâneo separado combinado a 
outros dois retalhos musculares isolados e associados, ligados 
por um único pedículo vascular 7 

Transplante de dois retalhos musculares combinados, isolados e 
associados entre si, Iigados-.2.or um únicopedículo vascular 7 

Transplante de outros retalhos, isolados entre si e associados 
mediante um único pedículo vascular comum aos retalhos 7 

MICROCIRURGIA DOS NERVOS 
PERIFÉRICOS Enxerto interfascicularflara r~aro de um nervo 3 

Enxerto interfascicular para reflaro de dois ou mais nervos 3 
Enxerto de nervo interfascicular, pediculado (1°estágiol 3 
Enxerto de nervo interfascicular.2ediculado 12° est ágiql 3 
Enxerto interfascicular de nervo vascularizado 3 
Excisão de tumores de nervos periféricos 3 

Excisão de tumores de nervos periféricos com enxerto 
intrafascicular 3 

Microcirurgia do plexo braquial com exploração e neurólise 3 

Microcirurgia do plexo braquial com exploração, neurólise e 
enxertos interfascicular para reparo de leões 3 
Microneurólise única 3 
Microneurólise de dois ou mais nervos 3 

Microneurólise intraneural ou intrafascicular de um nervo 3 

Microneurólise intraneural ou intrafascicular de dois ou mais 
nervos 3 

Microneurorrafia única 3 
Microneurorrafia de dois ou mais nervos 3 
Microneurorrafia ao nível dos dedos das mãos 3 

REIMPLANTE E 
REVASCULARIZAÇÂO DOS 

3 MEMBROS Reimplante do -.2.0leQar 

Revasculariza~ão dO-.2.olElgar ou de outro dedo da mão 3 

Reimfllante de dois dedos da mão 5 
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OSTENSIVO 

TRANSPLANTE DE DEDOS DOS PÉS 

",. \ ~ .. - " ... 

/~~~,' ,~~,~<~.~~:, 
i -.;,,, I ~.' \ ;' s ':-, ,'x-
~ .'. tD'sM-~O 2' , " 

Reimplante do m~mbro superior, do nível transmetaca,rpia'~o até IJ ~-~' ~c' C:} 
o terço distai do antebraço " ' i-" ~ ,/ 

Reimplantação do membro superior, do nível médio distai do ' '. :' , ~:.:S: .,..t-."""l' 
antebraço até o ombro 

5 

Reimplante do membro inferior, do ~é até o terço médio da perna 5 

Reimplante do membro inferior, do nível médio proximal da perna 
até a coxa 5 

PARA A MÃO Transplante do Hálux para o polegar 5 
5 

OUTROS PROCEDIMENTOS DE 
MICROCIRURGIAS 
RECONSTRUTIVAS 

PELE, TECIDO SUBCUTÂNEO, 
FÁSCIA 

OSTENSIVO 

Transplante do 2° pododáctilo para o polegar 

Transplante do 2°pododáctilo para outro dedo da mã o 

Transplante de dois pododáctilo para a mão 

Transplante articular de metatarsofalângica 

Transplante articular de metatarsofalângicas para a mão 

Autotransplante de um testículo 

Autotransplante de dois testículos 

Recanalizaç_ão dos dutos deferentes 

Reimplante do pênis 

Revascularização dos corpos cavernosos 

7) CIRURGIA DA MÃo 

Autonomização de retalhos 

Biópsia de pele, Tumores superficiais, tecido celular subcutâneo, 
linfonodo superficial, etc 

Coto de amputação digital - revisão 

Coto de amJ),utação punho e antebraço - revisão 

Enxerto livre de pele total ou parcial 

Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - excisão e enxertos 
cutâneos 

Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - excisão e retalhos 
cutâneos de outras regiões 

Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - reparo com 
miocutâneo 

Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - excisão e retalho 
cutâneo da região 

Fasciotomias (descompressivas) 

Retraç,ão cicatricial de axila - tratamento cirúrgico 

Retração cicatricíal do cotovelo - tratamento cirúrgico 

Retração cicatricial do punho - tratamento cirúrgico 

Retração cicatricial de 1 dedo sem comprometimento tendinoso -
tratamento cirúrgico 

Retração cicatricial de mais de um dedo sem comprometimento 
tendinoso - tratamento cirúrgico 

Retração cicatricial de dedos com comprometimento tendinoso -
tratamento cirúrgico 

Retraç,ão de aponeurose palmar (Dupuytren) 

Transplante cutâneo com mícroanastomose 

Trans~lante cutâneo sem microanastomose. ilha neurovascular 

Transplante miocutâneo com microanastotomose 

-A-13-

5 
5 
5 

5 

5 
5 
O 
5 
O 

2 

O 
O 
1 

1 

1 

2 

2 

2 
2 

2 
3 
2 

1 

1 

3 
1 

3 

3 
3 



OSTENSIVO 

SISTEMA OSTEOARTICULAR 

OSTENSIVO 

~cif.: , ~ 
/~~~: .. ~" " t\", 

l ' ~ ./i;'~ t~ ..... . '~1X'<. < , _ . ~. ~\ ~.M : ... 

, .' r~{) -2002,)~) 

Sutura de pequenos ferimentos com ou sem desbridamento . "f6 . }' 
Sutura de extensos ferimentos com ou sem desbridamerito , ' - "'\::1';.,~ / 
Abscessos superficiais acima de punho " - ~,. ~à.S? V'" 

Abscessos de mão 1 

Fleimões e tenossinovites purulentas 1 

Ferimentos infectados e mordidas de animais (desbridamento) O 

Alongamento do rádio/ulna , 2 
Artrodese entre os ossos do corpo 2 
Artrodose rádio-cárgica ou do punho 2 
Artroplastia de punho com implante 2 
Artroplastia com implante na mão (MF e MF) única 

Artroplastia com implante na mão (MF e MF) múltiQIa 

Amputação transmetacarpiana 3 
Amputação transmetacarpiana com transposiç~o de dedo 3 
Amputação digital (F1 a F3) 

Artrodese interfalangeana 1 

Antrodese M falangeana 1 

Adenesia de rádio (centralização de ulna no corpo) 3 

Capsulectomia única MF e IF 1 

Capsulectomia múltipla MF e IF 1 

Encurtamento rádio/ulna 2 

Fratura-luxação inter-falangeana - tratamento cirúrgico 1 

Fratura de osso do carpo - redução cirúrgica 2 

Fratura de falages ou dos metacarpianos - tratamento incruento O 

Fraturas de falanges ou dos metacarpianos - tratamento cirúrgico 
com fixélÇão 1 

Fratura do carpo - tratamento conservador O 

Fratura do carpo - redução incruenta O 

Fratura de falange - tratamento conservador O 

Fratura de metacarpiano - tratamento conservador O 

Lesões ligamentares crônicas da mão - reparação cirúrgica 

Lesões ligamentares agudas da mão - reparação cirúrgica 

Luxação do corpo - redução incruenta 1 

Luxação de falange ou metacarpiano - redução cirúrgica 1 

Fratura do metacarpiano - tratamento conservador O 

Pseudoartrose com perda de substância de metacarpiano e 
falanges 1 

Pseudoartrose do escafóide - tratamento cirúrgico 1 

Prótese (implante) para ossos do carpo 2 

Reparação ligamentar do carpo 1 

Ressecção da 1a fileira dos ossos do carpo 3 

Ressecção de cisto sinovial O 

Reconstrução do polegar 2 

Sinovectomia de punho 1 

Sinovectomia da mão (1 articulação) 1 

Sinovectomia da mão (1 múltiplas) 1 

Sequestrectomias 2 

Transposição de rádio para ulna 3 

Tenoartroplastia para ossos do carpo 1 

Transplante ósseo vascularizado (microanostomoses) 4 
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OSTENSIVO 
, . .. ... 

l1 \' . /~ ' F-SISTEMA MÚSCULOTENDINOSO Alongamentos tendinosos ~ -"-. '. 
Abaixamento miotendinoso no antebraço \. ,., .. , " \1\ ".Y 
Dedo em martelo - tratamento conservador ' ~":- : '~ . ·· ·· ~~bt -' , 

. .' ""'. 
Dedo em martelo - tratamento cirúrgico 

c. .' '/~'O '- "" ..... 
-. " "" ·c .... 

Dedo em botoeira - tratamento cirúrgico 1 

Dedo em colo de cisne - tratamento cirúrgico 1 

Exploração cirúrgica de tendão 1 

Miorrafias 1 
Tenossinovites estenosantes - tratamento 1 

Tenossinovites infecciosas - drenagem 2 
Tenorrafia no túnel ósteofibroso - até 2 dígitos 1 
Tenorrafia no túnel ósteofibroso - mas de 2 dígitos 1 
Tenorrafia única em outras regiões 1 
Tenorrafia múltiplas em outras regiões 1 
TenospJastia ou enxerto de tendões na mão 2 
Tenosplastia de tendão em outras regiões 2 
Transposição única de tendão 1 
Transposição múltipla de tendão 2 
Tenotomia 1 
Tenodese 1 
Tenólise no túnel fibroso 1 
Tenólise em outras regiões 1 
Tenossinovectomia de mão oUQunho 2 

SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO Biópsia de nervo O 
ExQlorayão cirúrgica de nervo 1 
Extirpação de neuroma ( nível da mão) O 
Excisão de tumores dos nervos ~eriféricos 1 
Enxerto JJara re[)Bro de 1 nervo 1 
Enxerto para reparo de 2 ou mais nervos 1 
Enxerto interfascicular de nervo vascularizado 1 
Lesão de nervo associada à lesão óssea 2 
Neurólise das síndromes compreensivas 1 
Microneurólise única 1 
Microneurólise múltipla 1 
Microneurorrafia única 1 
Microneurorrafia múltiQla 1 
Microneurorrafia de dedos das mãos 1 
Microcirurgia do Qlexo braquial com exQloração e neurólise 3 
Microcirurgia do plexo braquial com enxerto para reparo de 
lesões 3 
Trans~osição de nervos 1 

REIMPLANTES-
REVASCULARIZAÇÃO 
TRANSPLANTES Reimplante do polegar 4 

Reimplante de dois dedos da mão (para cada dedo reimplantado 
serão adicionados 200 Uts) 4 

Revascularização do polegar ou de outro dedo (para cada dedo 
adicional revascularizado serão adicionados 300 Uts) 4 

Reimplante do MS - do nivel trasmetacarpiano até o terço distai 
do antebraço 6 

Reimplante do MS - do terco médio antebraço até o ombro 6 
Transplante do dedo do pé para mão 5 
TransJ)lante de Hálux para polegar 5 
TransQlante de 2°p_ododáctilo para mão 5 
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CRÂNEO Abscesso cerebral - craniotomia para tratamento cirúrqico -. " ·7 · .. -< '. 

Afundamento de seio frontal - tratamento cirúrgico 5 

Cicatrizes meningo-corticias - craniotomia para ressecção 5 
Cranioplastia 3 
Craniotomia esplorada com ou sem biópsia 5 
Craniossonostese - tratamento cirúrgico 5 
Cranioplastia - retirada de placa 2 
Cingulectomia bilateral 5 
Craniotomia descompressiva 4 
Destruição de estruturas cerebrais profundas por qualquer 
método (cirúrqico ou estereotáxico) 5 
Descompressão neurovascular dos nervos cranianos 5 
DerivaJ{ão ventrículo-arterial com sistema valvular 3 
Derivação ventrículo-peritonal com sistema valvular 3 
Eplepsia - tratamento cirúrgico com eletrocorticografia 2 

Embolização de aferentes de más-formações vasculares 5 
Fístula linquórica cirúrgico 5 
Fratura de abóboda com lesão meningo-cortical - tratamento 
cirúrgico 5 
Fratura de abóboda sem lesão meningo-cortical - tratamento 
cirúrqico 5 
Hipofisectomia química 3 

Hematoma extradural e subdural agudo - tratamento cirúrgico 5 
Hematoma intracerebral - tratamento cirúrgico 5 
Hematoma subdural crônico - tratamento cirúrgico 3 
Hipofisectomia cirúrgica 5 
Hipofisectomia seletiva com auxilio de microscqpio cirúrgico 3 
Lobectomia pré-frontal e unilateral 4 
Lobectomia pré-frontal e bilateral 5 
Microcirurgia vascular intracraniana 5 
Mucocele frontal - ressecção 5 
Meningoencefalocele - tratamento cirúrgico 3 
Más-formações vasculares intracanianas - craniotomia 5 
Más-formações crânio-cervicais - tratamento cirúrqico 5 
MonitoraJ{ão da pressão intracraniana O 
Neurotomia diferenciada de nervos-º-eriféricos 1 
Neurotomia 1 
Neurotomia diferenciada do trigêmeo 2 
Neurotomia do infra-orbitário 1 

Neurotomia occi(:Jital 1 

Neurotomia retroqasseriana 2 
Neurotomiapor via infratentorial 2 

Órbita - descom(:Jressão 3 
Ostemielite de crâneo - tratamento cirúrgico 5 
Punção do hematoma subglaleal O 
Punção subdural (diária) O 
Punção ventricular transfontanelar O 
Punção ventricular com trepanação 2 
Ressecção de exostoses cranianas 2 

Terceiro-ventriculostomia 2 

Tre-º-anaJ{ão para drenagem de abscesso cerebral 5 
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IJ 
Tumores cerebrais, inclusive de fossa posterior - crarii6t?n1ia 
para ressecção 4 " 
Tumores ósseos do crânio - craniectomia 

, '5 .,' 

l~ 
~.-

Tumores ósseos do crânio com cranoplastia - craniectomias " 

Tumor intra-orbitários - ressecção 5 
Tração cervical tipo Crutchfield 1 
Tumores cerebrais - microcirurgia 1 
Ventriculo-cisternostomia 2 

Biópsia cerebral extereotáxica 2 

Escalpelamento - tratamento cirúrgico 4 
Revisão de derivação ventrículo-arterial ou peritoneal 4 
Implante de eletrodo cerebral profundo 2 
Revascularização cerebral intracraniana 4 
Tratamento cirúrgico de lesões de seio cavernoso O 

PESCOÇO Anastomose hipoglosso-facial 3 
Costela cervical unilateral - ressecção 3 
Costela cervical bilateral - ressecção 3 
Enxerto arterial 4 
Escalenotomia 5 
Endarterectomia carotidea 5 
Ligadura de carótida 5 

COLUNA VERTEBRAL Abscesso eQidural - laminectomia 4 
Aracnoidite eSQinhal - laminectomia 4 

Coagulação de substância gelatinosa por rádio-frequência 2 

Cordotomia e radiculotomia percutânea por rádio- frequência 2 
Cordotomia e mielotomia 5 
Derivação lombo-peritoneal 2 
Espinha bifida - tratamento cirúrgico 4 

Hérnia discai dorsal ou lombar - tratamento com microcospia 3 

Hérnia discai lombar - tratamento cirúrgico com artrodese 
intersomática 5 

Hérnia discai cervical via anterior (Cloward) - tratamento cirúrgico 4 
Hérnia discai cervical - tratamento cirúrgico via posterior 4 
Hérnia discai, dorsal e lombar - tratamento cirúrgico 4 
Laminectomia descompressiva 3 
Laminectomia exploradora 3 
Lesão traumática raquimedular com laminectomia 4 
Microcirurgia vascular raquimedular 4 
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CONJUNTIVA Biópsia . ~-,," . 

Infiltração subconjuntival O 
Pteríqio - exérese O 
Reconstituição de cavidade 1 
Sutura O 
Tumor - exérese O 
Transplante conjuntival O 

CÓRNEA Cauterização de úlcera O 
Corpo estranho- retirada O 
Recobrimento conjuntival O 
Sutura (com ou sem hémia de írisJ O 
Transplante O 
Preparação e preservação de córnea doador O 

CÂMARA ANTERIOR Paracentese com lavagem 1 
Retirada de corpo estranho 1 
Remoção de hifema 1 

CRISTALINO Capsulectomia O 
Facectomia sem implante 1 

Facectomia com implante de lente intra-oculares (só honorários 
médicos) 1 
Implante secundário de lente intra-ocular 1 

CORPO VíTREO Corpo estranho imantável 1 
Corpo estranho não-imantável 1 
Implante de silicone intravítreo 1 
Vitrectomia anterior 1 
Vitrectomia (vias pars plana) 1 

ESC LERA Exérese de tumor 1 
Sutura 1 

BULBO OCULAR Enucleação sem implante ou evisceração 1 
Enucleação com implante ou evisceração 1 
Enjecção retrobulbar O 
Reconstituição de globo ocular com lesão de estruturas intra-
oculares 1 

,,---. 

íRIS E CORPO CILIAR Biópsia O 
Ciclodiatermia 1 
Cirurgia antiglaucomatosas (qualquer técnica) 1 
Fototrabeculoplastia (laser) O 
Iridectomia (laser ou cirurgia) O 
Iridocicletomia 1 
Criociclotera pia O 

MÚSCULOS Biópsia O 
Estrabismo (inclusive bilateral) 1 

ÓRBITA Descom pressão 1 
Exenteração 1 
Tumor - exérese 1 
Reconstituição de paredes orbitárias 1 

PÁLPEBRA Abscesso O 
Biópsia O 

Blefarorrafia definitiva O 

Colobama - com plástica O 

Calázio O 

Epilação O 
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Sutura O 
Triquíase - com diatermo-coagula~ão O 

Tumor - exérese 1 
Xantelasma O 
Tarsorrafia O 

RETINA Fotocoagulação (por sessão) -laser ou xenônio O 
Retina profilática 1 
Retinopexia com infroflexão escleral (qualquer técnica) 1 

Retinopexia com infroflexão escleral + vitrectomia + 
endofotocoagulação 1 
Retino~exia p_neumática 1 

VIAS LACRIMAIS Dacriocistectomia 1 
Dacriocistorrinostomia 1 
Fechamento dos pontos lacrimais O 
Satura ou reconstituição dos canalículos 1 
Sonda~em das vias lacrimais com ou sem lavagem O 
Reconstituição de pontos lacrimais O 

Reconstituição de vias lacrimais com veia safena ou outro 
material 1 

10) OTORRINOLARINGOLOGIA 

OUVIDOS Cerúmen - remoção O 

Cisto pré-auricular (coloboma auris) - exérese unilateral 1 
Corpos estranhos, pólipos ou biópsia - em consultório O 
Corpos estranhos ou pólipo retirada em hospital sob anestesia 
geral 1 
Estenose de conduto auditivo externo 1 
Furúnculo de conduto auditivo externo - drenagem 1 
Pericondrite de pavilhão - tratamento cirúrgico 2 
Tumor benigno - Exérese 1 

OUVIDO MÉDIO Ducha de politzer - ou curativo de ouvido - cada O 
Esta~edectomia ou estapedotomia 1 
Exploração e descompressão parcial do nervo facial 
intratemporal 3 
Fístula perilinfática - fechamento cirúrgico 2 
Glomus de jugular - ressecção 3 
Glomus timpanicus - ressecção 1 
Mastoidectomia simples ou radical ( modificada) 1 
Ouvido congênito - tratamento cirúrgico 1 

Paracentese do tímpano - miringotomia (em consutório) O 
TimRanotomia para tubo de ventilação (unilateral) 1 

Timpanotomia exploradora com ou sem aspiração (unilateral) 1 
Timpanoplastia - miringoplastia (unilateral) 1 
Timpanoplastia com reconstrução da cadeia ossilar 1 
Timpanomastoidec!omia 1 
Doença de Meniére - tratamento cirúrgico - shunt basilar ou 

OUVIDO INTERNO shunt subaracnoide 2 
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Exploração e descompressão total do nervo facial :: '--,,' :. ' \ 'l\·, , 1~ ) ~1 
(transmastoide, translabiríntico, fossa média) \. : . _ " ~ ) ( '1'':...;;' J . ... /{ 
Enxerto parcial intratemporal do nervo facial do dorãm'em ,' .. \ [Z i O 
estilomastídeo ao qãnqlio qeniculado '·, , ', ' ..... ,. ,... ;3"" . 

Enxerto total intratemporal do nervo facial - do dãnglio g~~'k~íado ~..,.~ 
ao meato acústico interno -'<>._. 3 
Enxerto total do nervo facial intratemporal 3 
Labirintectomia (membrana ou óssea) - sem audição 2 

Neurorectomia vestibular translabiríntica - sem audição 2 

Ressecção do osso temporal 4 

Tumor do acústico - ressecção via translabiríntica ou fossa média 4 

Tumor do acústico - ressecção via translabiríntica ou fossa média 4 

Implante coclear (exceto prótese) 4 

Abscesso ou hematoma de septo nasal - abertura e drenagem O 
Biópsia O 
Corpos estranhos - retirada em consultório O 

Corpos estranhos - retirada com anestesia Çjerall hospital O 
Cometo inferior - infiltração medicamentosa (cada) (5) O 

Cometo inferior - cauterização linear (liberar até 2 cauterizaçõesl O 
Egistaxe - cauterização O 
Epistaxe - tamponamento anterior O 

Epistaxe - tamponamento ãntero-posterior (quando interado, 
acrescentar mas 80 Uts por dia) 1 

Imj)erfuração coanal - correção cirúrgica intranasal 1 

Imperfuração coanal - correção cirúrgica transplalatina 1 

Ozena - tratamento cirúrgico 1 

Perfuração de septo nasal - correção cirúrqica 1 

Polipectomia - uni ou bilateral 1 

Rinoplastia reparadora 1 

Rinosseptoplastia 1 

Septo nasal - septoplastia ou ressecção submucosa de Kiliam 

Sinéquias - ressecção 1 

Turbinectomia - unilateral 1 

Tumor benigno intranasal - exérese 1 

Tumor intranasal - exéresepor rinotomia lateral 1 

Epistaxe - cauterização da artéria esfenopalatina - com 
microscopia (cada ladO) 2 

Epistaxe - cauterização das artérias etmoidas - com microscopia 
(cada lado) 2 

Epistaxe - ligadura das artérias etmoidais - acesso transorbitário 
(cadaladoJ . 2 

Antrostomia maxilar intranasal 

Etmoidectomia intranasal 

Etmoidectomia externa 

Papilo antrocoanal 

Sinusotomia esfenoidal 

Sinusotomia frontal intranasal 

Sinusotomia frontal - trepa nação externa 

Sinusectomia fronto-etmoidal externa 2 

Sinusectomia frontal com retalho osteoplástico ou coronal 2 
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OSTENSIVO 

Sinusectomia maxilar - Caldwell-Iuc - unilateral 

Artéria maxilar interna - ligadura transmaxilar 2 
Cisto naso-alveolar e globular - exérese 

Descompressão transetmoidal do canal óJ:)tico 2 
Descompressão orbitária - transmaxiloetmoidal 3 
Fístula oroantral - correção cirúrgica 

Fístula oronasal - correção cirúrgica 

Naso-anQiofibrona - ressecção transmaxilar 4 
FARINGE Adenoidectomia 

Amigdalectomia das palatinas 

Amigdalectomia com adenoidectomia 

Abscesso farínQeo - qualquer área 

Biópsia de cavum e orofarinQe (p/tumor) 

Biópsia de hipofarinQe (p/tumor) 

Corpo estranho de farinQe - retirada em consultório O 

Corpo estranho de faringe - retirada com anestesia geral 

Tumor beniQno de farinQe - ressecção 

Cauterização (Quimica ou elétrica) cada sessão O 
Amigdalectomia lingual 

Exérese de cálculo de canal salivar 

Exérese de rânula salivar 

Uvulopalatofarin~OQIastia 

Frenotomia lingual ou labial O 

11) ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

COLUNA VERTEBRAL Artrodese da coluna vertebral via posterior 5 

Artrodese da coluna vertebral via anterior ou póstero-Iateral 5 
BióQsia de corpo vertebral com agulha O 
Biópsia cirúrgica da coluna 1 

Cóccix - ressecção cirúrgica 2 
Costela cervical - tratamento cirúrgico 3 
Dorso curvo - tratamento cirúrgico 4 
Descompressão medular 5 
Descompressão medular associada com artrodese 5 
Escoliose - tratamento cirúrgico com instrumental 2 
Escoliose - tratamento cirúrgico sem instrumental 4 

Espondilolistese - tratamento cirúrgico com instrumental 4 
Fratura da coluna - tratamento conservador sem gesso O 

Fratura da coluna - tratamento conservador com ~esso 1 

Fraturas ou fratura-luxação da coluna - redução incruenta 2 

Fraturas ou fratura-luxação da coluna - tratamento cirúrgico 5 

Giba costal - tratamento cirúrQico 5 
Hemivértebra - ressecção via posterior 5 
Hemivértebra - ressecção via anterior 5 
Hérnia discai - tratamento cirúrgico 5 
Osteotomia da coluna - via anterior ou posterior 5 
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TÓRAX 

CINTURA ESCAPULAR 

Retirada de corpo estranho da coluna 

Retirada de material de síntese da coluna 

Torcicolo conqênito muscular - tratamento cirúrgico 

Tumor ósseo vertebral - ressecção sem enxertia 

Tumor ósseo vertebral - ressecção com enxertia 

Tumor ósseo vertebral - ressecção com substituição 

Fratura do cóccix - redução incruenta 

Osteomielite da coluna - tratamento cirúrgico 

Outraspatologias da coluna - tratamento com colete gessado 

Costela com esterno - bíópsia cirúrgica 

Deformidades torácicas - correção cirúrqica 

Fratura da costela ou esterno - tratamento cirúrgico 

Fratura da costela ou esterno - tratamento conservador 

Osteomielite da costela ou esterno - tratamento conservador 

Osteomielite da costela ou esterno - tratamento cirúrqico 

Punção biópsia da costela ou esterno 

Avulsão do supra-espinhoso - tratamento cirúrgico 

Dessarticulação interescapulotorácica 

Doença de sprengel - tratamento cirúrgico 

Fratura da clavícula ou da escápula - tratamento cirúrgico 

Fratura da clavícula ou da escápula - redução incruenta 

Fratura da clavícula ou da escápula - tratamento conservador 

Luxação acromioclavicular ou estemoclavicular - tratamento 
cirúrgico 

Luxação acromioclavicular ou estemoclavicular - redução 
incruenta 

Pseudoartrose da clavícula - tratamento cirúrqico 

Biópsia da clavícula 

Biój:>sia cirúrqica da escá~ula 

Osteomielite da clavícula ou escápula - tratamento cirúrgico 

Outras patologias - tratamento conservador com mobilização 
gessada 

Ressecção parciai ou total da clavícula 

5 
o 
6 

O 
1 
4 
3 
O 

4 

4 
O 
2 
5 
4 
2 
O 

O 

1 

O 
2 
O 
1 

3 

O 
1 
3 ARTICULAÇÃO ESCAPULOUMERAL f-'A....::rt..:.;r...:.o..:;.se..:;....:.e..:;.sc::..:a::LIP:...=luc..:lo:...:u:..:.;mc.:..:e:..:.r.:;;.al~ ______________ f---'----1 

Artroplastia escapuloumeral com implante 4 
Desarticulação escapuloumeral 4 

Luxação traumática escapuloumeral - redução incruenta O 

Luxação traumática escapuloumeral - tratamento cirúrgico 2 

Luxação recidivante escapuloumeral - tratamento cirúrqico 2 
Tendese do longo bíceps na goteira bicipital 1 

Artrotomia escapuloumeral 1 

Lesão do manguito rotador - tratamento cirúrgico 3 
BRAÇO (UMERO) 

Amputação ao nível do braço 3 
Deslocamento eQifisário do úmero - redução incruenta 1 

Deslocamento epifisário do úmero - tratamento cirúrgico 2 

Fraturas viciosamente consolidas - tratamento cirúrgico 3 

Osteotomia do úmero 2 
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Osteomielite do úmero - tratamento conservador _. . 2....:' )(" / 
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Encurtamento do úmero 

Biópsia cirúrgica 1 

Fraturas do úmero - tratamento cirúrgico 3 

Fraturas do úmero - tratamento conservador O 
Fraturas do úmero - redução incruenta 1 

Artrodese do cotovelo 3 

Artroplastia do cotovelo com implante 3 

Artrose do cotovelo 1 

Artrotomia do cotovelo 

Ressecç,ão da bolsa do olecrâneo 

Biópsia cirúgica do cotovelo 

Desarticulação do cotovelo 3 
Fraturas do cotovelo - tratamento cirúrgico 3 
Fraturas do cotovelo - redução incruenta 

Fraturas do cotovelo - tratamento conservador O 
Luxação do cotovelo - redução cirúrgica 3 
Luxação do cotovelo - redução incruenta 

Sinovectomia ou capsulectomia do cotovelo 2 
Liberação cirúrgica do cotovelo 2 
Amputação ao nível do antebraço 3 
Ressecção do processo estilóide do rádio e da ulna 2 

Ressecç:,ão da cabeça do rádio ou da extremidade distai da ulna 2 

Contratura isquêmica de Volkmann - tratamento cirúrÇJico 4 

Deslocamento epifisário dos ossos do antebraço - tratamento 
cirúrgico 2 

Deslocamento epifisário dos ossos do antebraço - tratamento 
incruento 1 

Fratura viciosamente consolidada do antebraço - tratamento 
cirúrÇjico 3 

Fratura dos ossos do antebraço - tratamento cirúrÇjico 2 

Fratura de 1 (umtdos ossos do antebraço - tratamento cirúrgico 2 

Fratura ou luxaç:,ão de Monteggia - tratamento cirúrgico O 

Fratura de 1 (um) dos ossos do antebraço - tratamento incruento O 
Fratura dos ossos do antebraço - redução incruenta 1 
Fratura do antebraço - tratamento conservador 3 

Biópsia cirúr:gica do antebra~o 4 

Encurtamento dos ossos do antebraÇ9 3 

Osteomielite dos ossos do antebraço - tratamento cirúrgico 3 

Pseudoartrose do antebraço - tratamento cirúrÇjico 4 

Sinostese rádio-ulnar - tratamento cirúrÇjico 3 

Alongamento dos ossos do antebraço 3 
Artrose de punho 3 
Artrotomia de ~unho 

Artroplastia de punho (c/implantel. 3 
Artroplastia para ossos do carpojimQlante) 3 
Desarticulação do punho 3 
Resseçç?o do osso do carpa 3 
Fraturas do ~unho - tratamento conservador O 

-A-23-



OSTENSIVO 

Pseudoartrose do escafóide - tratamento cirúrgico - , .... " --~ . ,... 
Punho - biópsia cirúrgica 1 

Síndrome do canal carpiano - tratamento cirúrgico 

Sinovectomia do~unho 2 
Fratura de Colles - redução incruenta O 

MÃO Amputação ao nível dos metacarpianos 3 
Amputação de dedo _(cadé!) 2 
Artrodese interfalangeana ou metacarpofalangeana 1 

Artroplastia interfalangeana ou metacarpofalangeana 1 

Artrotomia ao nível da mão 1 

Abscesso de dedos - drenagem O 
Abscesso de unha - drenagem O 

Abscesso da mão e dedos - tenossinovites, espaços palmares, 
dorsais e comissuras 1 

Contratura isquêmica de Volkmam - tratamento cirúrgico 4 
Capsulectomia ao nível da mão 2 
Dedo em gatilho, capsulotomia ou fascicotomia 

Enxerto ósseo por perda de substãncia 3 
Aponerurose palmar - resseeção 2 
Fratura de Bennet - redução cirúrgica 

Fratura de Bennet - redução incruenta O 
Fratura de metacarpio - redução incruenta O 
Fratura do metacarpio - redução incruenta O 
Fratura da falange - tratamento conservador O 
Fratura do metacarpio - tratamento conservador O 
Fratura do metacarpio - tratamento cirúrgico 

Luxação metacarpofalangeana - redução incruenta 

Luxação metacarpofalangeana - tratamento cirúrgico 

Biópsia cirúrgica dos ossos da mão 

Osteomielite ao nível da mão - tratamento cirúrgico 3 

Pseudoartrose dos ossos da mão - tratamento cirúrgico 3 
Perda de substância da mão - reparação 3 
Polidactilia articulada - tratamento cirúrgico 2 

Roturas Iigamentares da mão - tratamento cirúrgico 1 

Rotura do aparelho extensor do dedo - tratamento cirúrgico 1 

Aparelho extensor do dedo - tratamento conservador O 

Retração cicatricial dos dedos com comprometimento tendinodo 2 

Retração cicatricial dos dedos sem GomQrometimento tendinoso 1 

Sinovectomia ao nível da mão (várias articulações) . 2 

Sinovectomia ao nível da mão (uma articulação) . 1 

Sindactilia da mão (2 dígitos - tratamento cirúrgico) 2 

Sindactilia da mão (3 dígitos) 2 

Transposição do dedo 3 

Unha - extirpação O 
Unha - enxerto O 
Fratura de falange - tratamento cirúr-gico 1 

Fratura de falange - reducão incruenta O 
CINTURA PÉLVICA Artrodese sacroilíaca 3 

Biópsia cirúrgica ao nível da pelve 
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Desarticulacão interlio-abdominal 
' . '\ 6.\ 

Fraturas ou disjunção ao nível da pelve - tratamento consefV~dor . 
\.J . 

com aesso ' 0 
, 

Fraturas ou disjunção ao nível da pelve - tratamento conserVador. ...,:' 

sem qesso O 

Fratura ou disjunção ao nivel da oelve - reducão incruenta 1 

Fratura ou disjuncão ao nível da oelve - reducão cirúrqica 3 

Luxação ao nível da oelve - reducão cirúraica 6 
Luxação ao nível da pelve - reducão incruenta 1 
Osteotomia ao nível da pelve 5 

Osteotomia ao nível da pelve - tratamento cirúraico 5 

Deslocamento do epífise femoral - tratamento cirúraico 3 

Epífisiodese do fêmur 3 

Fraturas do fêmur - tratamento cirúraico 5 

Fraturas do fêmur - tratamento incruenta 1 

Fraturas do fêmur - tratamento conservador com gesso O 

Fraturas da extremidade superior do fêmur - tratamento 
conservador com ÇJesso O 
Encurtamento do fêmur 3 
Bióosia cirúrqica do fêmur 1 
Amoutacão ao nível da coxa 5 

Alonaamento do fêmur 3 
15 a 

Fraturas do fêmur - tratamento por tração 30 

Necrose asséotica da cabeca do femoral - tratamento cirúrqico 3 

Necrose asséptica da cabeça do femoral - tratamento 
conservador O 
Osteomielite do fêmur - tratamento cirúraico 5 
Osteomielite do fêmur com ou sem fixacão 4 
Pseudoartrose do fêmur - tratamento cirúrqico 5 
Artrodese do joelho 3 
Artrotomia do joelho 2 
Artroplastia do joelho com implante 5 

Artroscospia do ioelho para diaanóstico 1 

Artroscooia do ioelho para cirurgia 1 
Artrite séptica do joelho - tratamento cirúraico 3 
Biópsia pré-patelar - ressecção 1 
Contratura em flexão do joelho - manipulação pl correção e 

I qesso 1 
Cisto de Baker ou poplíteo - resseccão 1 
Desarticulacão do joelho 3 
Fraturas do joelho - tratamento cirúraico 4 
Fraturas do joelho - redução incruenta 1 
Fraturas do joelho - tratamento conservador O 
Instabilidades crônicas do joelho - tratamento cirúraico 2 
Toalete cirúraica do ioelho 2 
Joelho flexo - tratamento cirúrgico 3 

Lesões agudas complexas do joelho (ligamento + menisco + 
fratura) 3 
Luxacão do joelho - tratamento cirúraico 5 
Luxação do joelho - redução incruenta 4 
Luxação recidivante da patela - tratamento cirúraico 2 
Lesão aguda do ligamento colateral do joelho - tratamento 
cirúrgico 1 
Meniscectomia dupla 1 
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Osteocondrite - tratamento cirúrqico .~ -.--;, ~ -'.- .. ' . II 11 
Sinovectomia do joelho 

:< ', : " \ ~, 21 f . , 

Meniscectomia simples 
, '. ,' . .\ , } / ... .. 

Transposição tendinosa ao nível do joelho " ,,' , ~"') '~/ 9'; ;\~ F-"" » lF , 
" .~ , ,', . ~--t~~ Biópsia cirúrgica do joelho .~ .. _~~ 

Fratura da papela - tratamento cirúrqico 2 
Lesão aguda de ligamento colateral associada ao cruzado e ao 
menisco - tratamento cirúrgico 3 
Meniscorrafia 1 
Lesão liqamentar aquda - tratamento conservador O 

PERNA Amputa~ão da yerna 3 
Deslocamento epifisário da tíbia - redução incruenta 1 
Deslocamento epifisário da tíbia - reduçãocirúrgico 2 
Epifisiodese da tíbia 1 
Fratura da tíbia - tratamento conservador O 

Fratura da tíbia associada ou não à tíbia - redução incruenta 2 
Fratura da tíbia - tratamento conservador O 
Osteotomia dos ossos da perna 3 
Encurtamento dos ossos da perna 3 
Biópsia cirúrgica de osso da perna 1 
Alongamento dos ossos da perna 5 
Osteomielite dos ossos da perna - tratamento cirúrgico 5 
Pseudoartrose da tíbia - tratamento cirúrgico 3 
Transposição da fíbula para tíbia 3 
Fratura da tíbia associada ou não à da fíbula - tratamento 
cirúrgico 3 

ARTICULAÇÃO DO TORNOZELO Amputação ao nível do tornozelo 3 

Artrodose tíbio-térsico ou térsico ou tíbio-peroneira inferior 3 
Artrorrise do tornozelo 2 
Artroplastia do tornozelo (com implaste) 3 
Artrotomia do tornozelo 1 
Fratura unimaleolar do tornozelo - tratamento cirúrgico 1 
Fratura bimaleolar ou trimaleolar do tornozelo - tratamento 
cirúrqico 2 

Fratura ou luxação do tornozelo - redução incruenta 1 
Fratura do tornozelo - tratamento conservador O 
Lesão Iigamentar do tornozelo - tratamento cirúrgico 1 
Luxação do tornozelo - tratamento cirúrgico 3 
Sinovectomia do tornozelo 2 
Biópsia cirúrgica do tornozelo 1 

PÉ Amyutação ao nível do pé 3 

Amputação ou desarticulação de yododáctilos (por seqmento) 1 

Artrose do tarso 2 

Artrodese de metatarso - falangeana ou interfalangeana 1 

Aponevrose plantar - ressecção 1 

Dedo em martelo - tratamento cirúrgico . 1 

Fasciotomia plantar 1 

Fratura dos ossos do pé - tratamento cirúrgico 3 
Fratura dos ossos do pé - tratamento conservador O 

Fratura elou luxação dos ossos do pé - redução incruenta 1 

Hálux valgo unilateral - tratamento cirúrgico 2 

Hálux valgo bilateral - tratamento cirúrQico 2 
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Lux~ão dos ossos do pé - tratamento cirúrgico ~ ~~ ~ " . \ ~ . \ ~~ . ' ~ 
Biópsia cirúrgica dos ossos do -.eé ~ : ~; ~: \1 \; l.t/i 
~~~~~~~~~~---_----=:,,~ , 0.0:.:,, ; ,,-'0 ~" ~-:-'t--7ilr, J J \...Jf 
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~O~st~e~o~to~m~i~a~d~e~o~s~s~o~d~o~'~t:::e~' _________________________ ~_-0'-:~2"+: -=~_~~~0,,~ .. ~~' 
Pseudoartrose de osso dO.Qé - tratamento cirúrgico 2 

Pé torto J.um ~~ - tratamento cirúrgico 3 

Pé .Qlano va!9..o - tratamento cirúrgico 3 
MÚSCULOS Alongamento 2 

BióQsia de músculo O 
DesinseI'i.ão muscular ou miotomia 2 

Drenagem cirúrgica do p_soas 2 

Miorrafia 1 

Ressecção muscular 2 

Transposição muscular 2 

TENDÕES - BURSAS E SINÓVIAS Abertura da bainha tendinosa 1 

Alongamento dos tendões 1 

Biópsia cirúrgica 1 

Bursectomia 1 

Cisto sinoval - resse~ão 1 

Encurtamento de tendão 1 

Tenólise ou tendonese 2 

Tenoj:>lastia ou enxerto de tendão 2 

Tenorrafia 1 

Tenotomia 1 

Transposição de um tendão 1 

Transposição de mais de um tendão 2 

Tumores de tendão ou da sinóvia - ressecção 1 

Rotura do tendão de Aquiles - tratamento conservador O 
CORPO ESTRANHO Corpo estranho intra-articular 1 

Corpo estranho intramuscular 1 

Corpo estranho intra-ósseo 1 
CorQ.o estranho subcutâneo O 

RETIRADA DE MATERIAL SíNTESE Fios ou pinos metálicos transósseos 1 

Fios,lJÍnos,jlarafusos ou hastes metálicas intra-ósseas 1 

Placas 

Prótese de substituição de grandes e médias articul~ões 3 
Prótese de substituição de pequenas articulações 

TUMORES ÓSSEOS Tumor ósseo - cureta9.em ou ressecção com enxertia 2 
Tumor ósseo - ressecção com substituição 3 

Tumor ósseo - curetagem ou ressecção com deslizamento 3 

Tumor ósseo - curetagem ou ressecção simples 2 

OUTROS PROCEDIMENTOS BiÓQ.sia com a9.ulha (~unção) O 
Enxerto em outras Qseudoartroses O 
Infiltra~o ou ~ur1Y.ão articular O 
Artroscopia para diagnósticos - outras articul~ões 

Artroscopia para cirurgia 

Imobilização não-gessada - qualquer segmento O 
ManiQula'i.ão articular (sob anestesia geral) 
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PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 
" 

'7.~ 
Anomalia anorretal alta ou intermediária - tratamento cirúrqico . , .. . _ .. '1-~' 
Anomalia anorretal baixa - tratamento cirúrgico 4 
Anorretomiomectomia 4 

Atresia de esôfago com fístula traqueal - tratamento cirúrgico 5 
Atresia de esôfago sem fístola (dupla estomia) - tratamento 
cirúrgico 5 
Atresia do duodeno - tratamento cirúrgico 4 
Atresia jejuai proximal - tratamento cirúrqico 4 
Atresia jejuai distai ou ileal - tratamento cirúrgico 4 
Atresia de cólon - tratamento cirúrqico 4 
Atresia das vias biliares - tratamento cirúrqico 4 
Cisto de colédoco - tratamento cirúrqico 4 

Cisto ou duplic~ões broguica ou esfágica - tratamento cirúrgico 4 
Colostomia em RN ou lactante 3 
Drenaqem pleural 2 
Diafragmapilórico ou duodenal - tratamento cirúrgico 5 
Eventração diafragmática - tratamento cirúrgico 5 
Fístula tráqueo-esofáqica - tratamento cirúrqico 5 
Gastrostomia em RN ou lactante 3 
íleo-meconial - tratamento cirúrgico 4 
Má-rotação intestinal - tratamento cirúrgico 4 
Pâncreas anular - tratamento cirúrgico 4 
Piloromiotomia 4 
Prolapso retal - tratamento cirúrgico 3 
Punção pleural 1 
Linfangioma em RN ou lactante-exérese 3 
Teratoma sacrococcígeo - exérese 3 

NOVOS PROCEDIMENTOS Clitoroplastia na criança ---"--
Dissecção de veia para colocação de cateter central O 
Doença de Hodqkin - estadiamento cirúrgico 3 
DuQlic~ão do tubo diqestivo - tratamento cirúrgico 5 
Duplicação pieloureteral- tratamento cirúrgico 4 
Enterocolite necrotizante - tratamento cirúrgico 5 
Estenose de junção pieloureteral - tratamento cirúrgico 4 
Exotrofia em cloaca - tratamento cirúrgico 4 
Hénia inguinal encarcerada no RN e lactante 2 
Hipoglicemia - tratamento cirúrgico 4 
Reconstrução do pênis com enxerto 4 
Substituição esofágica (cólon ou tubo gástrico) 5 
Tumor maljgno de testículo na criança 4 
Vesicostomia cutânea 3 

13) CIRURGIA PLÁSTICA 

PELE E TECIDO MUSCULAR Biópsia de pele, mucosa, tumores superficias de tecido celular 
SUBCUTÂNEO subcutâneo, qânÇllios, etc O 

Eletrocoagulação, fulguração, cauterização química de até 
pequenas lesões do tegumento cutâneo ( grupos de até 5 lesões 
) O 
Enxerto de pele total ou laminada 2 
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. ; ;" i.. ~ ~. '~.:" ~~-. .'. c~ j ~ ~ ...:. En~:rto livres,de pele laminada, interessando mais de b~a.: \ ':~': , ?\(jJ O I 

! reglao topoqrafica _. ' . • ", - . 2 . 

Enxerto composto . : .:.""-f"'- ~ 
Exisão e sutura de lesões circulares cf rotação de retalhos 

.... . .. . ' ~-t-V 
Excisão e sutura simples de pequenas lesões (grupos de até 5 
lesões) O 

Excisão e sutura com plástica em "Z" O 

Excisão e sutura de hemangiomas, linfagiomas ou nevus (grupo 
de até 5 lesões) O 

Desbridamento de tecido desvitalizado O 

Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - excisão e enxertos 
cutãneos 2 

Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - excisão e retalhos 
cutâneos 2 

Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - excisão e rotação 
de retalhos musculares 2 

Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - excisão e rotação 
de retalhos miocutâneos 2 

Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - excisão e retalhos 
miocutâneos cruzados (1 °estáqio) 3 

Exérese de cistoderm6ide O 

Exérese de cisto sebáceo O 

Exérese de lipomas O 

Exérese do calo O 

Homoenxertia, ato cirúrgico, pré e pós-operatório relativos ao 
doador 1 

.. 
Incisão e drenagem de abscesso - celulite foliculite, f1eimão, 
antraz, adenite O 

Sutura de extensos ferimentos, interessando mais de uma região 
tOPoQráfica com ou sem desbridamento 2 

Sutura de pequenos ferimentos com ou sem desbridamento O 

Transeccão de retalhos 1 
Transferências intermediária de retalhos 1 
Excisão de hemanQioma extenso por embolização 1 

Infiltrações de alteração cicatriciais e hemanqiomas ( por sessão) O 

Correção de tumores, cicatrizes ou ferimentos com o emprego de 
expansores de tecidos (por estáaio) 1 

Correção de tumores, cicatrizes ou ferimentos com o emprego de 
retalhos musculocutâneos, musculares ou previamente 
expandidos ( por estáQio) 2 

Sessão de expansão (inieção inflando ou expansor) O 
Correção de flstula cutâneas O 
Dermoabrasão de lesões cutâneas O 
Correção de lesões cutâneas com laser O 
Correção de hemangioma com laser O 

Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - excisão e rotação 
de retalho fasciocutâneo 2 

Fístula oromaxilar - tratamento cirúrqico 2 

Flstula oronasal - tratamento cirúrQico 2 

Palatoplastia completa 2 

Palatoplastia com enxerto ósseo 3 
Palatoplastia com retalho faríngeo 3 
Palatoplastia parcial 1 
Palato-Iabioplastia unilateral 2 

Perda de substância em toda espessura: reparacão 1 
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Perda de substância - ro...tação... de retalho... de muco...sa ; 
.' -:'1:"-, ... ~ \ 

Plástica transplatina para atresia co...anal "' , "c " \ t- \ - , 
~c:1 .-f~ 

", _I 

Plastia do... canal de Steno...n . -. \ ~' I . . : (." -- , 
Palatoplastia co...m retalho... de língua . ..• ~ ~:.~." ~~ \ .!ffI" 
Palato...plastia co...m retalho... mio...muco...so... - ~.:..,.~.~ r--2 

Excisão... de tumo...r e sutura O 
Excisão... de tumo...r e ro...tação... de retalho... 2 
Excisão... de tumo...r de pele/muco...sa 1 

COURO CABELUDO Alo...pécia parcial - excisão... e sutura 1 
Alo...pécia parcial - ro...tação... cutãnea 2 
Alo...pécia parcial - rotação... de um o...u mais de um retalho... cutâneo...-
pelo...so... 2 
Angio...mas , nevus e tumo...res - excisão... e enxerto... de pele 1 
Angio...mas, nevus e tumo...res - excisão... e ro...tação... de retalho... 
cutâneo...s-pilo...so... mais enxetia de pele 2 
Angio...mas, nevus e tumo...res - excisão... e ro...tação... de retalho...s 
cutâneo...-pilo...so... 2 
Angio...mas, nevus e tumo...res - excisão... e co...bertura co...m retalho... 
cutâneo... à distância co...m o...u sem enxetia de pele 2 
Cisto...s, angio...mas, nevus e tumo...res - excisão... e sutura O 
Escalpo... parcial 1 
Escalpo... to...tal 3 

Alo...pécia - co...rreção... co...m auxílio... de expanso...res de tecido...s (po...r 
estáÇJio...) 1 

Tumo...res - co...rreção... co...m auxílio... de expanso...res de tecido...s (po...r 
está...9 iot ' 1 
Reco...nstrução... co...m retalho... de Qálea apo...neurótica 1 

FACE Hemimandibulecto...mia o...u ressecção... seccio...nal da mandíbula 3 

Mandibulecto...mia to...tal o...u subto...tal sem esvaziamento... ganglio...nar 
cervical 5 

Mandibulecto...mia co...m o...u sem esvaziamento... o...rbitário... e rino...to...mia 
lateral 5 

Paralisia facial (suspensão... da hemiface) - tratamento... cirúrgico 1 
Hemiatrofia facial - correção... co...m enxerto... de go...rdura 1 

Co...rreção... de tumo...res, cicatrizes o...u ferimento...s co...m auxílio... de /"" . 

exº,-anso...res de tecido...s (po...r estáQio...) 1 

Paralisia facial - reanimação... co...m o... músculo... tempo...ral (região... 
oral) sem neurotização... 1 
Paralisia facial - reanimação... co...m o... músculo tempo...ral (região... 
o...rbicularj sem neurotização... 1 

Paralisia facial - reanimação... co...m músculo... tempo...ral (região... o...ral) 
co...m neuro...tização... 1 

Paralisia facial - reanimação... co...m o... músculo... tempo...ral (região... 
o...rbicular) com neurotização 1 

Reco...nstrução... co...m retalho...s axiais supra-orbitais e 
su pratrocleares 1 

Reco...nstrução... co...m retalho... axial da artéria tempo...ral superficial 1 

Reco...nstrução... co...m retalho...s em VY de pedículo... subarterial 1 
Reco...nstrução... co...m ro...tação...do... músculo... tempo...ral 1 

GENITÁLlA Elefantíase peno...-escro...tal - tratamento... cirúrgico... 3 

Epispádia - tratamento... cirúrgico... 1 
Hipo...spádia - tratamento... cirúrQico... em 1 só tempo... 2 

,Hipertro...fia do...s pequeno...s lábio...s - co...rreção... cirúrÇJica O 

Neo...clo...pastia 5 
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NeofalopJastia com retalho convecional (tubosl \ 
,;c . 

Perda cutânea ~eno-escrotal 1\ 1 ~ 
Exérese de tumores benignos da vulva .. . ~~ ./ 

, . 
NeofaloQiastia com retalho inÇJuinal pediculado (1 0 tempo) -' ..; - . ,-"3--'-

Neofaloplastia com retalho inguinal pediculado com reconstrução 
uretal (1 0 tempo) 3 
2° tempo - neofaloplastia secção ~edículo 1 

Reconstrução de bolsa escrota I com retalho inguinal pediculado 
(1'tempo) 1 

2° tempo - reconstru~ão escrotal (secção pedículo) 1 
LÁBIOS Excisão ~arcial de lábios com enxertia livre 1 

Excisão parcial de lábio por lesão com rotação de retalhos 1 

Excisão em cunha de lábios e sutura 1 
Excisão e reconstrução total do lábio 2 
Reconstrução de sulco ÇJengivo-labial 2 
Tratamento cirúrgico da macrostomia 2 
Tratamento cirúrÇJico da microstomia 2 

Tratamento cirúrÇJico de fissura labial uni ou bilateral (por estáÇJio) 1 

MEMBROS (BRAÇO, ANTEBRAÇO, 
COXA E PERNA) Cura cirúrÇJica da retração cicatricial do cotovelo e/ou do punho 2 

Cura cirúrÇJica da retração cicatricial da região poplitea 1 

Linfedema(elefantíase dos MEMBROS inferiores) por tempo 2 
Tratamento cirúrÇJico da úlcera da perna 1 

Tratamento cirúrÇJico de bandas construtivas congênitas 1 
Correção de retração do cotovelo, punho, região poplítea, 
tornozelo, com o auxílio de expansores (por estágio) 1 
Correção de lipodistrofia braquial, curai ou trocanteriana 1 

Escaras ou úlceras, correção com retalho muscular ou 
microcutâneo 1 

Escaras ou úlceras, correção com retalho cutâneos locais 1 

MÃO 
Exérese ungueal O 
Cirurgia de !)olicização 3 

Retração cicatricial dos dedos sem com~rometimento tendinoso 1 

Sutura e reparação de perda de substância da mão 1 
Tratamento cirúrÇJico de gigantismo ao nível da mão 2 
Tratamento cirúrg.ico da !)olidactilia articulada 1 
Tratamento cirúrgico da ~olidactilia não-articulada 1 
Tratamento cirúrgico da sindactilia (um espaço interdigital) 1 
Tratamento cirúrgico da sindactilia múltipla (dois espaços 
interdiÇJitaisl 1 

Tratamento cirúrgico da sindactilia simples com emprego de 
expansor (por estáÇJio) 1 

Tratamento cirúrgico da sindactilia múltipla com emprego de 
expansor por estáÇJio) 1 
Cantoplastia unÇJueal O 

Reparação cutâneas com retalho ilhado antebraqueal invertido 1 

Reconstrução do polegar com retalho ilhado osteocutâneo 
com~atibilizar antebraqueal 3 

NARIZ AlonÇJamento de columela 1 
Correção cirúrÇJica de perfuração de seQlo nasal 1 
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--~ .~ f \ ~'t-- ~ Rinoplastia reparadora não-estética 1. l'-:~' ~' L . " • 

Ressecção submocosa de septo nasal 
' .... ...... ~ \ - .1:·'~ ,r , ; .... .. . ". ~ . 

Reconstrução parcial de nariz .... . . \" ', ' -. ,~"' " : ........ ;.~. # iV " 
Reconstrução total de nariz " " -: ) < , 

" ' . :;" . .;. i:""-
Tratamento cirúrgico de atresia narinária 

."' .... .,.. .. ...:"."""'- '4-
Tratamento cirúrgico reparador de nariz em sela 1 
Tratamento cirúrQico de rinofima 1 
Rinosseptoplastia 1 

Reconstrução de nariz com retalho frontal expandido (1 0 estáQio) 1 

Reconstrução de nariz com retalho frontal (2°estáQ io - rotação) 1 
PÁLPEBRA E CAVIDADE ORBITÁRIA Correção cirúrQica de epicantus 1 

Correção cirúl"gica de 'ªgofta'mo O 
Correção cirúrQica de ptose palpebral 1 
Correção cirúrqica de simbléfaro 1 
Correção cirúl"gica de entró"pio ou ectrópio O 
EjlilC!Ção de cílios (diâmetro - coagulC!Ção) O 
Plástica de conjuntiva O 
Reconstrução parcial de cavidade orbitária 1 
Reconstrução total de cavidade orbitária 1 
Reconstrução parcial de pálpebra 1 
Reconstrução total de pálpebra 1 
Reconstrução total de supercílios O 
Tarsorrafia O 
Correção de bolsas palpebrais O 
Correção cirúrQica de fissura palpebral O 

Reconstrução de cavidade orbitária com retalho muscular 1 

Reconstrução de cavidade orbitária com retalho muscular 
expandido ( por estágio) 1 

PAVILHÃO AURICULAR Reconstrução de hélix de orelha O 
Reconstrução de pólo superior de orelha O 
Reconstrução de lóbulo de orelha O 

Reconstrução total de orelha (múltiplos estágios) por estágio 1 
Reconstrução total de orelha {por estágio) 1 
Reconstrução total de orelha - retogues O 
Tratamento cirúrgico de sinus pré-auricular O 
Tumor de orelha - excisão e sutura O 
Tumor de orelha - excisão e enxerto 1 
Tumor de orelha -excisão e retalho cutâneo 1 

OUTROS efeitos congênitos que não a microtia 1 
Reconstrução total de orelha com auxílio de expansores de 
tecidos - 1° estágio, colocação do expar:1sor 1 

Reconstrução total de orelha com auxílio de expansores de 
tecidos - 2°estáQio 1 

PÉ Exérese unQueal O 
HiperQueratose plantar O 

Retração cicatricial dos dedos sem comprometimento tendinoso 1 

Tratamento cirúrQico de linfedema ao nível dO-'pé 1 

Tratamento cirúrqico de gigantismo ao nível do..pé 1 
Tratamento cirúrgico de polidactilia articulada 1 

Tratamento cirúrgico de polidactilia não-articulada 1 

Tratamento cirúrgico da sindactilia (um espaço interdigital) 1 
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TÓRAX E ABDÔMEN 
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TRAUMA CRÂNIO - MAXILOFACIAL 

OSTENSIVO 

Tratamento cirúrQico da sindactilia múltipla 

Cantoplastia unQueal 

Exérese de cisto braquial 

Exérese de cisto tireoQlosso 

Exérese de hiQroma cistico 

Ferimentos e tumores com enxertia cutânea 1 
Ferimentos e tumores - excisão e retalho cultâneo 1 
Retração cicatricial - correção em um estágio 2 

Retração cicatricial - vários estágios (por estágio) 1 
Tratamento cirúrgico de finsula com retalho cutâneo 1 

Tratamento cirúrgico de fínsula por aproximação de bordas 1 
Tratamento cirúrgico de torcicolo congênito 1 
Correção de retração cervical com auxilio de expansores de 
tecidos (por estágio) 1 
Reconstrução de esôfago cervical com retalho muscular ou 
miocutâneo 3 

Cura e cirurgia de retração cicatricial da axila 2 

Dermolipectomia abdominal não-estética (plástica abdominal) 2 

Exérese e plástica de cisto sacrococcígeo 1 
Inversão de mamilo (por mamilo) O 
Plástica mamária feminina não-estética 1 
Plástica mamária masculina (qenecomastia) por mama 1 
Reconstrução de mama 3 

Correção de retração axilar com auxílio de expansores (por 
~~~) 1 
Reconstrução de escaras com retalhos miocutâneos ou 
musculares 2 

Reconstrução de escaras com retalhos cutâneos locais 2 

Cura cirúrgica de retraç_ão axilar com retalhos musculares 2 

Reconstrução mamária com o emprego de expansores de 
tecidos (POR ESTÁGIO) 1 

Reconstruç_ão mamária com auxílio de ex~ansor permanente 1 

Retirada da válvula após colocação de expansor permanente O 

Reconstrução mamária unilateral com retalho muscular ou 
miocutâneo 3 

Reconstruº-ão de parede torácica com retalhos cutâneos 3 

Reconstrução da parede torácica com retalhos músculares ou 
miocutâneos 3 

Reconstrução da região externai com retalhos bilaterais 
musculares 3 

Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou 
miocutâneo 3 

Reconstrução de placa aréolo mamilar O 
Descompressão de órbita 

Fraturas dos ossos nasais - redução incruenta e gesso O 
Fraturas dos ossos nasais - redução cirúrQica e Qesso O 
Fratura do malar - redução instrumental sem fixação 

Fratura do malar - redução cirúrgica com fixação 
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Fratura do arco ziÇJomático - redução intrumental sem fixação r\ 1 J . -
Fratura do arco ziÇJomático - redução cirúrgica com fixação ·1:~ · : 

Fratura de órbita - redução cirúrgica 2- .. -" 

Fratura de órbita - redução cirúrÇJica e enxerto ósseo 2 
Fratura de naso-etmóido-orbitário (unilateral) 2 
Fratura do seio frontal - redução e fixação por acesso 
coronariano 2 

Fratura do seio frontal - redução e fixação por acesso frontal 2 
Fratura favorável simples da mandíbula de conteção e bloqueio 
intermaxilar 1 
Fratura simples de mandíbula - redução cirúrgica com fixação 
óssea e bloqueio intermaxilar eventual 1 

Fratura cominutiva de mandíbula - redução cirúrgica com fixação 
óssea e bloqueio intermaxilar eventual 2 
Fraturas complexas de mandíbula - redução cirúrgica com 
fixação óssea e eventual bloqueio intermaxilar . 2 
Fraturas alveolares - fixação com aparelho de conteção 2 -
Fratura da maxilar. tipo Lefort I e 11 - redução e aplicação de 
levantamento zigomátco-maxilar com bloqueio intermaxilar 
eventual 3 
Fratura da maxilar, tipo Lefort 111 - redução e aplicação de 
levantamento crâneo-maxilar com bloqueio intermaxilar eventual 3 

Fratura Lefort I - fixação cirúrgica com sintese óssea, 
levantamento e bloqueio intermaxilar eventual 2 

Fratura Lefort 11 - fixação cirúrgica com síntese óssea, 
levantamento e bloqueio intermaxilar eventual 2 

Fratura Lefort 111 - fixação cirúrgica com síntese óssea, 
levantamento crâneo maxilar e bloqueio intermaxilar eventual 3 

Fraturas múltiplas de terço médio da face - fixação cirúrgica com 
síntese óssea, levantamento crâneo-maxilar e bloqueio 
intermaxilar 3 

Fraturas complexas do terço médio da face - fixação cirúrgica 
com síntese, levantamento crâneo-maxilar, enxerto ósseo e halo 
craniano eventuais 3 
Retirada dos meios de fixação O 

FACE - CIRURGIA REPARADORA E Artroplastia para luxação recidivante da articulação 
FUNCIONAL temporomandibular 2 

Osteoplastiapara proÇJnatismo ou microÇJnastismo 2 
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N° REGISTRO DO LOTE: ______ _ 

CNPJ/CPF: 

NOME DO PRESTADOR: 

TENDIMENTO REFERENTE AO MÊS/ANC I 

TIPO DE GUIA QUANTIDADE TOTAL R$ 

GUIA DE CONSULTA 

GUIA DE HONORÁRIO INDIVIDUAL 

GUIA DE SP/SADT 

GUIA RESUMO DE INTERNAÇÃO -

GUIA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 

GUIA DE OUTRAS DESPESAS 

ITOTAL DE GUIAS: 1-1 _____ -1 fOT AL DO LOTE: R$ 

Assinatura do Credenciado I Carimbo 



MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

HOSPITAL NAVAL E LADÁRIO 

. ~ '. " -..•... ~-~. 

TERMO DE AJUSTE PRÉVIO DO HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO 

Nome da Clínica: -------------------------------------------------------

Av/Rua: Nr: 
----------~---------------------------------------- ------

Cidade: UF: 
--------------------------~----~----------------- -------

TERMO DE AJUSTE PRÉVIO 

Nome do beneficiário: 
------~--------------------------------------------

Nome do responsável: __________________________________________________ _ 

Nome do médico assistente: -----------------------------------------------

CRM: 
--------------~-

CPF: ______________ __ 

O beneficiário ou seu dependente, o hospital e o médico assistente acima referido, ajustam 
entre si as seguintes condições: 

1. Sobrepreço das instalações hospitalares eSpeCIaIS, livremente escolhidas pelo 
beneficiário ou seu responsável, limitado à tabela de preços para a clientela particular, considerada a 
dedução do valor da diária paga pelo Hospital Naval de Ladário à Clínica: 

R$ __ ~ ______ ~ __________ ~ ______________ ~ ____________ __ 

2. Complementação de honorários profissionais do médico assistente, conforme constar do 
credenciamento (ou convênio) firmado, e de até 100% (cem por cento) dos valores constantes do 
item 8 do edital de credenciamento 01/2018 - HNLa: 

R$ ________________________________________________________ _ 

.-----. 



~ ~.~~ . . 

Local e data ___________________________ ---';'\"",\ .:-=-. ~ c. 

Assinatura do beneficiário ________________________ ""_<_., .. ~\> ..• .. , 

Assinatura do médico assistente ___________ CRM ________ _ 

3. As despesas acima serão de responsabilidade integral do beneficiário signatário. 

----------------~,- ~--_/_------_/_----

Assinatura do beneficiário 

Responsável pela OSE 

Assinatura e CRM do médico assistente 

Observações: 

a) Para cada médico ou outro profissional, que assistir ao paciente, deverá ser firmado um Termo de 
Ajuste Prévio; 

b) O Hospital Naval de Ladário não se responsabilizará pelos valores que excederem aos previstos 
nos credenciamento ou convênios estabelecidos; 

c) Este ajuste não autoriza a cobrança de taxas não previstas em Termo de Credenciamento assinado 
entre a OCS e o Hospital Naval de Ladário, de quaisquer naturezas; e 

d) O presente documento deverá ser emitido em quatro vias, com a seguinte destinação: la via -
beneficiário ou responsável; 2a via - HNLa; 3a via - Clínica; 4a via - médico assistente. 




