
                   Anexo C, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa.

MINISTÉRIO DA DEFESA

MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL
HOSPITAL NAVAL DE NATAL

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR PARA OS BENEFICIÁRIOS
DO SISTEMA DE SAÚDE DA MARINHA (SSM/FUSMA)

A - SERVIÇO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – SIAD
O SIAD é um serviço composto por equipe de saúde multidisciplinar, responsável pela prestação de
assistência domiciliar destinada a pacientes que, por limitação funcional ou problemas de saúde, não
podem manter acompanhamento regular no Hospital Naval de Natal (HNNa)

Área de abrangência:
no município de Natal/RN e região metropolitana de Natal (Grande Natal): São Gonçalo do Amarante,

Extremoz, Parnamirim, Ceará-Mirim, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José de Mipibu e
Vera Cruz

1) DIÁRIAS DE ENFERMAGEM*

SERVIÇO NATAL GRANDE NATAL

Técnico de Enfermagem por 24h R$ 414,00 R$ 445,05

Técnico de Enfermagem por 12h R$ 255,16 R$ 269,10

Técnico de Enfermagem por 06H R$ 137,04 R$ 144,80

(*) Realizar todos os procedimentos de enfermagem que estejam dentro dos limites de atuação do 
técnico de enfermagem no período da diária contratada.

1.1) ITENS INCLUSOS NAS DIÁRIAS DE ENFERMAGEM (6, 12 e 24 horas)

a) Visita de Supervisão do Enfermeiro até 3x/semana – 12 (doze) por mês;

b) Visita de Urgência e Emergência do Enfermeiro, quando se fizer necessário (sem custo adicional);
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(Continuação do Anexo C, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa………………………………………………..)

c) Central de Atendimento 24 horas;

d) Realização de todos os procedimentos de enfermagem passíveis de serem realizados em domicílio;

e) Coleta de exames laboratoriais no domicílio;

f) Materiais de uso na higiene e desinfecção (luvas de procedimentos, tintura de benjoim, algodão, 
álcool, PVPI, e clorexidine degermante);

g) Emissão de relatório de enfermagem mensal, a não observância desta solicitação implicará em 
glosa dos serviços prestados;

h) Treinamento e orientação do familiar/cuidador para assumir os cuidados com o paciente tendo 
em vista a promoção do autocuidado;

i) Assistência de Enfermagem conforme necessidade, supervisionado pela Coordenação de 
Enfermagem, para execução dos procedimentos, conforme descritos abaixo:

i.1 - Montagem da Unidade de Internação Domiciliar (UID);

i.2 - Troca de roupa de cama e banho do paciente; e

i.3 - Serviços de Enfermagem realizados no leito do paciente:

i.3.1 - Administração de medicamentos por todas as vias (oral, endovenosa, intramuscular, 
subcutânea, gastrostomia, enteral, retal, tópico, ocular, nasal, otológico e vaginal);

i.3.2 - Preparo, instalação e manutenção por todas as vias;

i.3.3 - Controle de sinais vitais;

i.3.4 - Controle de diurese;

i.3.5 - Tricotomia;

i.3.6 - Curativos;

i.3.6.1 -  Os  casos  em  que  houver  necessidade  de  realização  de  curativos  especiais  o
enfermeiro deverá enviar relatório evolutivo semanal constando as seguintes informações:
imagens topográficas da lesão e curativo, descrição da localização anatômica, aspecto do
exsudato  (características  e  quantidade),  odor,  temperatura  do local,  aspecto  do curativo
anterior, presença de flutuações ou espaços mortos e profundidade, área circunscrita à lesão
e avaliação do usuário;
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(Continuação do Anexo C, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa…………………...………………...…………..)

i.3.6.2 - relação dos materiais a serem utilizados e programação de alta/desmame;

             i.3.7) Sondagens;

i.3.8) Aspirações;

i.3.9) Mudanças de decúbito;

i.3.10) Locomoção interna do paciente;

i.3.11 )Preparo de paciente para procedimentos médicos;

i.3.12) Cuidados e higiene pessoal do paciente;

i.3.13) Preparo do corpo em caso de óbito;

             i.3.14) Transporte de equipamentos (eletrocardiógrafo, ultrassom, etc.); 

             i.3.15) Assepsia e antissepsia de equipamentos e materiais;

i.3.16) Coleta de Exames laboratoriais no domicílio; e

  i.3.17) Ter responsabilidade total pelos circuitos respiratórios dos pacientes desde o encaminhamento
para esterilização com empresa terceirizada como pelos custos que este procedimento demanda.

Obs  1:  Os  procedimentos  de  enfermagem citados  nessa  seção  são  somente  exemplificativos,  estão
inclusos ainda, quaisquer tipos de procedimentos que estejam elencados dentro dos limites de atuação da
equipe de enfermagem.

Obs 2: Na visita de supervisão do enfermeiro estão inclusos ainda a realização no domicílio do paciente
de  qualquer  procedimento  de  enfermagem que estejam elencados  dentro  dos  limites  de atuação  do
enfermeiro.

  1.2) ITENS NÃO PREVISTOS PARA FORNECIMENTO PELO SIAD
a) Materiais: fraldas, materiais de higiene, seringas, gazes, luvas, lancetas e fitas de glicemia capilar,
curativos especiais, colchão (qualquer tipo), equipos, frascos de dieta e sondas de aspiração gástrica,
enteral e vesical;

 b) Equipamentos: cama hospitalar, cadeira higiênica, cadeira de rodas, CPAP, BIPAP, suporte de soro;

c) Oxigenoterapia;

 d) Medicamentos; e
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(Continuação do Anexo C, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa…………………...………………...…………..)

 e) Ambulância.

2) HONORÁRIOS DOS PROFISSIONAIS

SERVIÇO NATAL GRANDE NATAL

Visita do Técnico de Enfermagem (por 2h) R$ 51,75 R$ 62,10

Visita Médica R$ 237,00 R$ 277,38

Visita Médica (Pediatra) R$ 317,12 R$ 361,29

Visita Enfermeiro R$ 93,15 R$ 103,50

Visita Nutricionista R$ 77,62 R$ 85,38

Sessão Fisioterapia Motora R$ 51,75 R$ 77,62

Sessão Fisioterapia Respiratória R$ 51,75 R$ 77,62

Sessão Fisioterapia Motora e Respiratória R$ 103,50 R$ 113,85

Sessão de Fonoaudióloga R$ 72,45 R$ 85,00

Visita do Psicólogo R$ 87,55 R$ 114,36

Sessão de Psicologia R$ 85,00 R$ 96,25

Sessão com Terapeuta Ocupacional R$ 67,27 R$ 85,00

2.1. Estão inclusas  no valor dos honorários dos profissionais de que tratam este  item,  avaliações  e
execução  de  procedimentos  que  se  fizerem  necessários  durante  a  visita  domiciliar  (não  incluso  o
material). Nos honorários dos profissionais estão inclusas ainda a realização no domicílio do paciente de
qualquer procedimento que esteja elencado dentro dos limites de atuação de cada profissional.

2.2. Quanto  à  visita  do  técnico  de  enfermagem  poderão  ser  solicitadas  a  realização  de  diversos
procedimentos que estejam dentro de sua área de atuação, dentro de um período de até duas horas de
atendimento, a contar da chegada do profissional no domicílio do paciente.

  3) SERVIÇOS ADICIONAIS AVULSOS

SERVIÇO NATAL GRANDE NATAL
Avaliação com Assistente Social R$ 85,00 R$ 92,11
Consulta médico especialista R$ 362,25 R$ 436,04
Atendimento médico de urgência R$ 362,25 R$ 436,04
Visita do Enfermeiro - 2 vezes por semana R$ 181,12 R$ 195,70
Visita do Enfermeiro - 3 vezes por semana R$ 238,05 R$ 269,10
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(Continuação do Anexo C, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa…………………...………………...…………..)

3.1.  Estão  inclusas  no  valor  dos  serviços  adicionais  avulsos  de  que  tratam este  item,  avaliações  e
execução  de  procedimentos  que  se  fizerem  necessários  durante  a  visita  domiciliar  (não  incluso  o
material).

4)  ASPECTOS  IMPORTANTES  NO  SERVIÇO  INTEGRADO  DE  ATENDIMENTO
DOMICILIAR (SIAD)
4.1. O  SIAD  é  o  responsável  pelo  completo  gerenciamento  de  todos  os  pacientes  que  recebem
atendimento  domiciliar.  Quaisquer  tipo  de  demanda  devem  ser  tratadas  exclusivamente  com  este
Serviço.

4.2. Caso haja necessidade de realizar ou incluir um procedimento que não conste no Plano de Atenção
Domiciliar Inicial (PADI) de cada usuário, deverá ser encaminhado solicitação médica e da respectiva
especialidade com justificativa para o SIAD, do Hospital Naval de Natal, para avaliação e autorização
prévia.

4.3. Das observações na troca periódica de materiais descartáveis:
a) 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.
b) Cateter Nasogástrico / Nasoenteral - A troca deverá ocorrer em caso de obstrução ou posicionamento
incorreto.
c) Cateter Vesical - Não é recomendada a troca periódica a não ser nos casos de obstrução ou a presença
de grumos na urina. A cultura de urina poderá ser colhida no próprio cateter até o 3º dia de cateterismo.
Após este prazo, o cateter deverá ser trocado, antes da coleta, ou então o material deverá ser colhido por
punção suprapúbica.
d) Cânula de Traqueostomia - Trocar na presença de obstrução que dificulte o uso.
e) Coletor de Urina (sistema fechado) - Trocar sempre que for efetuada a troca do cateter vesical.
f) Curativo de Acesso Venoso Profundo - Trocar diariamente ou quando estiver sujo ou molhado.
g) 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.
h) Equipos de Sangue e Derivados e de Emulsões Lipídicas - Trocar após a administração.
i) Macronebulizador - Trocar a cada 24 horas.
j) Polifix ou Microfix - Deve obedecer aos mesmos critérios usados para os equipos de acesso venoso
profundo e periférico ou quando houver depósito de sangue ou precipitação de soluções.
l) Sistema Fechado de Aspiração - Trocar a cada 48 horas.
m) Umidificador de Oxigênio - Trocar a cada 24 horas.
n) Troca de circuito respiratório do Trilogy mensalmente e sempre que necessário.
o) Troca de circuito Cough Assist a cada 15 dias e sempre que necessário.

4.4.  Dos materiais descartáveis sem cobertura já incluídos nas diárias:

a) Abaixador de língua;
b) Absorvente higiênico;
c) Aventais descartáveis;
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(Continuação do Anexo C, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa…………………...………………...…………..)

d) Borracha de silicone;
e) Borracha para aspirador;
f) Campo cirúrgico descartável;
g) Cânula de Guedel;
h) Clorexidina;
i)Conexão para aspiração, para bomba ou pressão;
j)Dermodine, álcool, germ Hand etc;
k) Esponja para banho, esponjas;
l)Éter, benzina, tintura de iodo;

m) Extensor para urina;
n) Polivinilpirrolidona-iodo;
o) Frascos para exames;
p) Gesso sintético;
q) Lâmina de barbear;
r) Lanceta;
s) Látex;
t) Lençol descartável;
u) Material de higiene pessoal (qualquer);
v) Pasta gel;
x) Placa de bisturi;

w) Plug adaptador;
y) Roupas descartáveis; e
z) Sensor de oxímetro.

5) ORIENTAÇÕES GERAIS
5.1. Todos os pacientes deverão possuir prontuário mantido e organizado pelo CREDENCIADO;

5.2. Cada atendimento realizado deverá ser evoluído, carimbado, datado pelo profissional 
responsável e ratificado pelo responsável pelo paciente;

5.3. Estão inclusos no valor dos honorários dos profissionais a emissão de relatório de evolução mensal 
do atendimento;

5.4. Os relatórios digitalizados de cada paciente, deverão ser encaminhados mensalmente para o SIAD,
até  o  dia  05  de  cada  mês,  para  a  caixa  postal  hnna.siad@marinha.mil.br. A não  observância  desta
solicitação implicará em glosa dos serviços prestados; e

5.5. Na ocasião das visitas os profissionais credenciados deverão se certificar, com antecedência, 

que o paciente estará no seu domicílio. O Hospital Naval de Natal não se responsabilizará pelos 
custos decorrentes de atendimentos não realizados, cabendo este ônus ao CONTRATADO.
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(Continuação do Anexo C, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa…………………...………………...…………..)

B - HOME CARE (EM CASOS EXCEPCIONAIS)

Área de abrangência:
no município de Natal/RN e região metropolitana de Natal (Grande Natal): São Gonçalo do Amarante,

Extremoz, Parnamirim, Ceará-Mirim, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José de Mipibu e
Vera Cruz

1) DIÁRIAS DE ENFERMAGEM*

SERVIÇO NATAL GRANDE NATAL

Técnico de Enfermagem por 24h R$ 414,00 R$ 445,05

Técnico de Enfermagem por 12h R$ 255,16 R$ 269,10

Técnico de Enfermagem por 06H R$ 137,04 R$ 144,80

(*) Realizar todos os procedimentos de enfermagem que estejam dentro dos limites de atuação do 
técnico de enfermagem no período da diária contratada.

1.1) ITENS INCLUSOS NAS DIÁRIAS DE ENFERMAGEM (6, 12 e 24 horas)

a) Visita de Supervisão do Enfermeiro até 3x/semana – 12 (doze) por mês;

b) Visita de Urgência e Emergência do Enfermeiro, quando se fizer necessário (sem custo adicional);

c) Central de Atendimento 24 horas;

d) Realização de todos os procedimentos de enfermagem passíveis de serem realizados em domicílio;

e) Coleta de exames laboratoriais no domicílio;

  f) Equipamentos inclusos nas diárias: ambu com máscara e reservatório de O2, andador, bomba de
infusão, cadeira de rodas, cama hospitalar com 3 elevações e grades,  comadre/papagaio,  escada de 2
degraus,  estetoscópio,  esfigmomanômetro,  muletas,  nebulizador,  macronebulizador,  aspirador  de
secreções de vias aéreas, suporte de soro com rodízios, tensiômetro, termômetro, oxímetro de pulso, base
de  umidificação,  vacuômetro  e  no-break.  Obs:  obrigatórios  conforme  necessidade  clínica  de  cada
paciente;

g)  Materiais  de  uso na  higiene  e  desinfecção  (luvas  de procedimentos,  tintura  de  benjoim,  algodão,
álcool, PVPI, e clorexidine degermante); 

h) Emissão de relatório de enfermagem mensal, a não observância desta solicitação implicará em glosa
dos serviços prestados;

i) Treinamento e orientação do familiar/cuidador para assumir os cuidados com o paciente tendo em vista
a promoção do autocuidado;
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(Continuação do Anexo C, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa…………………...………………...…………..)

j) Assistência de Enfermagem conforme necessidade, supervisionado pela Coordenação de Enfermagem, 
para execução dos procedimentos, conforme descritos abaixo:

j.1 - Montagem da Unidade de Internação Domiciliar (UID);

j.2 - Troca de roupa de cama e banho do paciente;

j.3 - Serviços de Enfermagem realizados no leito do paciente:

       j.3.1 - Administração de medicamentos por todas as vias (oral, endovenosa, intramuscular,  
       subcutânea, gastrostomia, enteral, retal, tópico, ocular, nasal, otológico e vaginal);

               j.3.2 - Preparo, instalação e manutenção por todas as vias;

               j.3.3 - Controle de sinais vitais;

      j.3.4 - Controle de diurese;

      j.3.5 - Tricotomia;

              j.3.6 - Curativos;

      j.3.6.1 - Os casos em que houver necessidade de realização de curativos especiais o
enfermeiro deverá enviar relatório evolutivo semanal constando as seguintes informações:
imagens topográficas da lesão e curativo, descrição da localização anatômica, aspecto do
exsudato  (características  e  quantidade),  odor,  temperatura  do local,  aspecto  do curativo
anterior, presença de flutuações ou espaços mortos e profundidade, área circunscrita à lesão
e avaliação do usuário;

       j.3.6.2 - relação dos materiais a serem utilizados e programação de alta/desmame;

j.4) Sondagens;

 j.5 )Aspirações;

 j.6 ) Mudanças de decúbito;

j.7) Locomoção interna do paciente;

 j.8) Preparo de paciente para procedimentos médicos;  

j.9) Cuidados e higiene pessoal do paciente;

   j.10) Preparo do corpo em caso de óbito;
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 j.11) Transporte de equipamentos (eletrocardiógrafo, ultrassom, etc.);

j.12) Assepsia e antissepsia de equipamentos e materiais;

j.13) Coleta de Exames laboratoriais no domicílio; e

 j.14) Ter responsabilidade total pelos circuitos respiratórios dos pacientes desde o encaminhamento 
para esterilização com empresa terceirizada como pelos custos que este procedimento demanda.

Obs 1: Os procedimentos de enfermagem citados nessa seção são somente exemplificativos, estão
inclusos  ainda,  quaisquer  tipos  de procedimentos  que estejam elencados  dentro dos  limites  de
atuação da equipe de enfermagem.

Obs 2: Na visita de supervisão do enfermeiro estão inclusos ainda a realização no domicílio do
paciente de qualquer procedimento de enfermagem que estejam elencados dentro dos limites de
atuação do enfermeiro.

1.2) ITENS NÃO-INCLUSOS NAS DIÁRIAS
a) Medicamentos, Materiais e Dietas, serão remunerados de acordo com o ITEM 7 -

      MEDICAMENTOS, MATERIAIS E DIETAS, deste Anexo;

b) Ventiladores, serão remunerados de acordo com o valor descrito no ITEM 4 – DIÁRIA DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, deste Anexo;

 c) Exames Radiológicos e de Imagem;

  d) Gases Medicinais: oxigênio, recargas e reposições (cobertura 24 horas), serão remunerados de 
acordo com o valor descrito no ITEM 6 - GASOTERAPIA, deste Anexo;

  e) Máscaras e nebulizadores, por serem de uso individual, serão cobrados a parte, com materiais 
(ITEM 7 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E DIETAS) deste Anexo; e

 f) Concentrador de Oxigênio, o valor a ser cobrado é correspondente à diária pela disponibilização 
do aparelho no domicílio mais o cilindro de "stand by" para o caso de falta de energia ou 
quebra do aparelho, será remunerado de acordo com o valor descrito no ITEM 4, deste Anexo.

  2) HONORÁRIOS DOS PROFISSIONAIS

SERVIÇO NATAL GRANDE NATAL

Visita do Técnico de Enfermagem (por 2h) R$ 51,75 R$ 62,10

Visita Médica R$ 237,00 R$ 277,38

Visita Médica (Pediatra) R$317,12 R$ 361,29

Visita Enfermeiro R$ 93,15 R$ 103,50
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Visita Nutricionista R$ 77,62 R$ 85,38

Sessão Fisioterapia Motora R$ 51,75 R$ 77,62

Sessão Fisioterapia Respiratória R$ 51,75 R$ 77,62

Sessão Fisioterapia Motora e Respiratória R$ 103,50 R$ 113,85

Sessão de Fonoaudióloga R$ 72,45 R$ 85,00

Visita do Psicólogo R$ 87,55 R$ 114,36

Sessão de Psicologia R$ 85,00 R$ 96,25

Sessão com Terapeuta Ocupacional R$ 67,27 R$ 85,00

2.1. Estão inclusas  no valor dos honorários dos profissionais de que tratam este  item,  avaliações  e
execução  de  procedimentos  que  se  fizerem  necessários  durante  a  visita  domiciliar  (não  incluso  o
material). Nos honorários dos profissionais estão inclusas ainda a realização no domicílio do paciente de
qualquer procedimento que esteja elencado dentro dos limites de atuação de cada profissional.

2.2. Quanto  a  visita  do  técnico  de  enfermagem  poderão  ser  solicitadas  a  realização  de  diversos
procedimentos que estejam dentro de sua área de atuação, dentro de um período de até duas horas de
atendimento, a contar da chegada do profissional no domicílio do paciente.

3) SERVIÇOS ADICIONAIS AVULSOS

SERVIÇO NATAL GRANDE NATAL
Avaliação com Assistente Social R$ 85,00 R$ 92,11
Consulta médico especialista R$ 362,25 R$ 436,04
Atendimento médico de urgência R$ 362,25 R$ 436,04
Visita do Enfermeiro - 2 vezes por semana R$ 181,12 R$ 195,70
Visita do Enfermeiro - 3 vezes por semana R$ 238,05 R$ 269,10
3.1. Estão inclusas no valor dos serviços adicionais avulsos de que tratam este item, avaliações e 
execução de procedimentos que se fizerem necessários durante a visita domiciliar (não incluso o 

material).

4) DIÁRIAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

EQUIPAMENTO/MATERIAL VALOR
Cama hospitalar com 3 elevações e grades + colchão + escada de 2 degraus R$ 8,38

Cadeira higiênica R$ 5,89
Cadeira de rodas R$ 6,00
Oxímetro de pulso R$ 10,86
Respirador de pressão R$ 90,33
Monitor cardíaco R$ 52,78
Ventilador volumétrico R$ 64,48
Concentrador de oxigênio com backup R$ 33,12
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Aspirador portátil R$ 5,72
Bomba de infusão R$ 10,35
CPAP R$ 21,17
BIPAP R$ 28,30
Suporte de soro com rodízios R$ 1,18
Escadas de 2 degraus R$ 1,14
Base de umidificação 5 R$ 6,79

No-break R$ 6,21

Macronebulizador R$ 6,38

Cough Assist R$ 43,98

Vacuômetro R$ 1,70

4.1. Pacientes que fizerem uso das diárias especificadas no item 1 (Diária de Enfermagem) não farão
jus ao pagamento dos itens acima,  exceto para os que não estiverem contemplados na Diária  de
Enfermagem.

  4.2.  No aluguel dos equipamentos estará incluso os respectivos acessórios.

  5) TAXAS DE AMBULÂNCIA 
  5.1) Suporte Avançado (UTI)

SUPORTE AVANÇADO (UTI) NATAL GRANDE 
NATAL

Ida e volta (*) R$ 542,41 R$ 782,33
Ida (transferência) R$ 370,30 R$ 542,41
Adicional por km rodado R$ 5,22 R$ 7,20
Hora adicional (espera após 2 horas) (**) R$ 46,94 R$ 67,80
Taxa de oxigênio na remoção (valor do m3) R$18,00 R$ 18,78

Obs: Com todos os profissionais necessários: médico especialista, enfermeiro, técnico de 
enfermagem, motorista socorrista.
*) A remoção será da residência do paciente até a OCS (Organização Civil de Saúde) prestadora do 
atendimento, com retorno para residência do paciente.
(**) Após 2 horas de espera do paciente na realização de procedimento, em OCS.
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5.2) Suporte Básico

SUPORTE BÁSICO NATAL GRANDE
NATAL

Ida e volta (*) R$ 175,95 R$ 228,73
Ida (transferência) R$ 193,54 R$ 284,62
Adicional por km rodado       R$ 2,07     R$ 2,69
Hora adicional (espera após 2 horas) (**)        R$ 26,91      R$ 34,98

Taxa de oxigênio na remoção (valor do m3)        R$ 10,35       R$ 10,35

Obs: Com todos os profissionais necessários: médico especialista, enfermeiro, técnico de 
enfermagem, motorista socorrista.

(*) A remoção será da residência do paciente até a OCS (Organização Civil de Saúde) prestadora do 
atendimento, com retorno para residência do paciente.
(**) Após 2 horas de espera do paciente na realização de procedimento, em OCS.

5.3) Equipamentos e Materiais Mínimos da Ambulância

a) Maca articulada com rodas e três cintos, 02 suportes de soro, rede de oxigênio com cilindro, válvula,
manômetro  em  local  de  fácil  visualização,  régua  com  tripla  saída  (a  primeira  com  fluxômetro  e
umidificador de oxigênio, a segunda portando aspirador tipo Venturi e a terceira destinada à alimentação
do ventilador mecânico), ventilador mecânico ciclado a volume, eletrônico, adulto, infantil e neonatal,
incubadora de transporte, cardioversor e monitor cardíaco com bateria, instalação elétrica compatível e
marca-passo  externo  não-invasivo,  bomba  de  infusão  com  bateria  e  aparelho  de  hemoglucoteste,
termômetro,  esfigmomanômetro  com  braçadeira  adulto,  infantil  e  neonatal  e  estetoscópio  adulto  e
infantil;

b) Ventilador mecânico microprocessado que forneça os seguintes modos: assistido/controlado, pressão
de suporte, peep, blender /orgânico/ (FIO2);

c) Desfibrilador, monitor de ECG, oximetria de pulso, PA não invasiva;

d) Kit vias aéreas, contendo cânulas endotraqueais de vários tamanhos, cateteres e vidros de aspiração,
borracha de silicone para aspiração, adaptadores para cânulas endotraqueais, máscara de oxigênio com
reservatório adulto e infantil, ressuscitador manual adulto, infantil e neonatal com máscara e reservatório
(ambu),  sondas  para  aspiração  traqueal  de  vários  tamanhos,  luvas  estéreis,  laringoscópios  adulto  e
infantil com lâminas retas e curvas (tamanhos 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 5), cânulas orofaríngeo adulto e infantil
(0, 1, 2, 3, 4 e 5), fios guia para entubação, cadarços para fixação, lidocaína spray e geléia, pinça de
Magyll, bisturis descartáveis, cânulas para traqueostomia, material para cricotiroidostomia, dreno para
tórax;

e) Materiais: fitas de HGT, lancetas, almotolias para álcool, lençóis, eletrodo adulto e infantil, fio nylon,
etc;

f) Kit acesso venoso contendo tala para fixação de braço, luvas de procedimento, algodão antisséptico,
gaze  estéril,  esparadrapo,  material  para punção em tamanhos  variados,  garrote,  equipos  de  micro  e
macrogotas, equipo para bomba de infusão, microfix com bureta, cateter de via central agulhado adulto e
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infantil,  tesouras,  pinça de Kocher,  agulhas  e  seringas  de vários  tamanhos,  polifix  de 4 vias,  caixa
completa de pequena cirurgia, compressas cirúrgicas;

g) Kit de parto contendo luvas cirúrgicas, clamps umbilicais,  capote descartável,  estilete estéril para
cortar  cordão,  saco  plástico  para  placenta,  absorvente  higiênico  grande,  cobertor  ou  similar  para
envolver recém-nascido, compressas cirúrgicas estéreis, gaze estéril, bracelete de identificação;

h) Kit de imobilização: prancha curta e longa para imobilizador de coluna com tirantes e imobilizadores
laterais de pescoço, talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais, ataduras de
tamanhos variados;

i) Medicamentos:  Lidocaína  sem  vasoconstritor,  lidocaína  geléia,  lidocaína  spray,  epinefrina,
adrenalina,  atropina 50 mg/ml,  dopamina,  aminofilina 240 mg/10ml,  noradrenalina,  nitroprussiato de
sódio, nitroglicerina, dobutamina, hidrocortisona, glicose a 50%, AAS 100 mg, hidantoína, fenobarbital,
soros (soro glicosado a 5%, ringer com lactato e cloreto de sódio a 0,9%), psicotrópicos (meperidina,
diazepam,  haldol  5  mg),  anestésicos  (fentanila,  cetamina,  succinilcolina,  midazolam 15 mg),  outros
(água destilada,  metoclopramida,  nifedipina,  dipirona,  hioscina,  dinitrato  de isossorbida,  furosemida,
amiodarona  (ancoron  150  mg/3ml)  diclofenato  (voltarem),  morfina  10  mg/ml,  narcan  0,4  mg/ml,
cedilanide  0,4 mg/2ml,  bicarbonato  de sódio 8,4% -  250ml,  captopril  25 mg,  cetoprofeno 100 mg,
clorpromazina 25 mg/5ml, gluconato de cálcio 10%, fenergan 50 mg/ml, ranitidina 50 mg/ml, sulfato de
magnésio 50%;

j) Devem existir itens médicos hospitalares especificados para pacientes adultos, pediátricos e infantis; e

k) Equipe: Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Condutor (socorrista).

6) GASOTERAPIA

MATERIAL NATAL GRANDE 
NATAL

Oxigênio m3 – valor do m3 R$ 13,45 R$ 17,73
Obs: os cilindros utilizados deverão ser de 8 ou 10 m3. O valor de locação do cilindro está incluso.

7) MEDICAMENTOS, MATERIAIS E DIETAS

MATERIAL VALOR
Medicamentos e Materiais CMED/SIMPRO
Dieta: Nutrição Enteral/Parenteral Os valores das dietas serão cobrados de acordo com o 

pregão vigente do HNNa.
Obs1:  Os  medicamentos  serão  cobrados  conforme  tabela  CMED,  preço  de  fábrica  (PF)  e  a  tabela
SIMPRO poderá ser adotada em substituição, quando não houver na  CMED a referência procurada. O
valor do ICMS para todos os itens sempre será de acordo com o estabelecido para o estado do RN.

Obs 2: Deverá ser dada preferência para medicamentos genéricos.

8)  ASPECTOS IMPORTANTES NO ATENDIMENTO DOMICILIAR
8.1. O  SIAD  é  o  responsável  pelo  completo  gerenciamento  de  todos  os  pacientes  que  recebem
atendimento domiciliar. Quaisquer tipo de demanda devem ser tratadas exclusivamente com este Serviço.
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8.2. Caso haja necessidade de realizar ou incluir um procedimento que não conste no Plano de Atenção
Domiciliar Inicial (PADI) de cada usuário, deverá ser encaminhado solicitação médica e da respectiva
especialidade com justificativa para o SIAD do Hospital Naval de Natal, para avaliação e autorização
prévia.

8.3. Das observações na troca periódica de materiais descartáveis:
a) 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;
b) Cateter Nasogástrico / Nasoenteral - A troca deverá ocorrer em caso de obstrução ou posicionamento
incorreto;
c) Cateter Vesical - Não é recomendada a troca periódica a não ser nos casos de obstrução ou a presença
de grumos na urina. A cultura de urina poderá ser colhida no próprio cateter até o 3º dia de cateterismo.
Após este prazo, o cateter deverá ser trocado, antes da coleta, ou então o material deverá ser colhido por
punção suprapúbica;
d) Cânula de Traqueostomia - Trocar na presença de obstrução que dificulte o uso;
e) Coletor de Urina (sistema fechado) - Trocar sempre que for efetuada a troca do cateter vesical;
f) Curativo de Acesso Venoso Profundo - Trocar diariamente ou quando estiver sujo ou molhado;
g) 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;
h) Equipos de Sangue e Derivados e de Emulsões Lipídicas - Trocar após a administração;
i) Macronebulizador - Trocar a cada 24 horas;
j) Polifix ou Microfix - Deve obedecer aos mesmos critérios usados para os equipos de acesso venoso
profundo e periférico ou quando houver depósito de sangue ou precipitação de soluções;
k) Sistema Fechado de Aspiração - Trocar a cada 48 horas;
l) Umidificador de Oxigênio - Trocar a cada 24 horas;
m) Troca de circuito respiratório do Trilogy mensalmente e sempre que necessário;
n) Troca de circuito Cough Assist a cada 15 dias e sempre que necessário.

8.4. Dos materiais descartáveis sem cobertura já incluídos nas diárias:
a) Abaixador de língua;
b) Absorvente higiênico;
c) Aventais descartáveis;
d) Borracha de silicone;
e) Borracha para aspirador;
f) Campo cirúrgico descartável;
g) Cânula de Guedel;
h) Clorexidina;
i)Conexão para aspiração, para bomba ou pressão;
j)Dermodine, álcool, germ Hand etc;
k) Esponja para banho, esponjas;
l)Éter, benzina, tintura de iodo;

m) Extensor para urina;
n) Polivinilpirrolidona-iodo;
o) Frascos para exames;
p) Gesso sintético;
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q) Lâmina de barbear;
r) Lanceta;
s) Látex;
t) Lençol descartável;
u) Material de higiene pessoal (qualquer);
v) Pasta gel;
x) Placa de bisturi;

w) Plug adaptador;
y) Roupas descartáveis; 
z) Sensor de oxímetro.

 9) ORIENTAÇÕES GERAIS
9.1. As trocas de cilindros de oxigênio (item 6) deverão ser validadas mediante documento que conste
assinatura  de  membro  da  família  e  data  da  troca.  Posteriormente  deverão  ser  apresentadas  com o
faturamento da conta à  Divisão de Auditoria  do Hospital  Naval de Natal.  A não observância desta
solicitação implicará em glosa da oxigenoterapia fornecida;
9.2.  Todos  os  materiais  deverão  ser  encaminhados  para  faturamento  com o código  SIMPRO. Para
medicamentos não existe essa obrigatoriedade;
9.3. Todos os pacientes deverão possuir prontuário mantido e organizado pelo CREDENCIADO; 
9.4. Cada atendimento realizado deverá ser evoluído, carimbado, datado pelo profissional responsável e ratificado
pelo responsável pelo paciente;
9.5. Estão inclusos no valor dos honorários dos profissionais a emissão de relatório de evolução mensal
do atendimento;
9.6. Os relatórios digitalizados de cada paciente, deverão ser encaminhados mensalmente para o SIAD,
até  o dia  05  de  cada  mês,  para  a  caixa  postal  hnna.siad@marinha.mil.br. A não observância  desta
solicitação implicará em glosa dos serviços prestados;
9.7. Materiais com valor a partir de R$ 100,00 (cem reais) deverão ser encaminhados para faturamento
para Divisão de Auditoria do Hospital Naval de Natal, com o invólucro do material. A não observância
desta solicitação implicará em glosa dos serviços prestados; 
 9.8. Na ocasião das visitas os profissionais credenciados deverão se certificar, com antecedência, que o
paciente  estará  no  seu  domicílio.  O  Hospital  Naval  de  Natal  não  se  responsabilizará  pelos  custos
decorrentes de atendimentos não realizados, cabendo este ônus ao CONTRATADO.

Natal, 19 de fevereiro de 2021.

ANA PAULA DA SILVA ROSNER  
Capitão de Fragata (RM1-T) 

Presidente da Comissão Especial de Credenciamento 
   ASSINADO DIGITALMENTE
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