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MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL

HOSPITAL NAVAL DE NATAL
CLASSIFICAÇÃO HOSPITALAR, DIÁRIAS E TAXAS  HOSPITALARES

Apêndice:   TABELA DE DIETAS PARA HOSPITAIS E  TABELA DE MATERIAIS 
                    ESPECIAIS PARA HOSPITAIS  

1. CLASSIFICAÇÃO HOSPITALAR
1.1. Estabelecer o Sistema de Classificação Hospitalar a ser considerado para fins de credenciamento
no Hospital Naval de Natal.
1.2. A  classificação  cujo  sistema  é  ora  estabelecido  será  aplicado  aos  hospitais  credenciados,
ordenando-os, de acordo com suas características, em um dos seguintes Portes:

a) Hospital de Porte A;
b) Hospital de Porte B; e
c) Hospital de Porte C.

1.2.1. A  classificação  de  cada  hospital  se  dará  segundo  seu  enquadramento  em um dos  Portes
estabelecidos acima, de acordo com o somatório de pontos obtidos nos respectivos intervalos de
pontos estabelecidos para cada Porte.

TABELA DE PONTUAÇÃO

                   ITENS DE AVALIAÇÃO

Pontos
por item

A B C D E F G
Pontos
total

Nº de
leitos

Leitos
de 

UTI

Tipo de
 UTI

      Alta 
Complexidade

Urgência
Emergência

Gestação
de risco

Salas
cirúrgicas

1 20 a 49 1 a 4 ----------- 1 Pronto
atendimento

------- Até 2 Mínimo 
1

2 40 a 149 5 a 9 Tipo II 2 Serviço de
Urgência e
Emergência

Nível I 3 e 4

3 150 a
299

10 a 29 --------- 3 Ref. nível I
ou II

Nível II  5 e 6

4 300 ou + 30 ou + Tipo III 4 Ref. nível III --------- Acima de
8

Máximo 27
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1.2.2. Fica estabelecido que o total de pontos obtidos, resultantes da aplicação da Tabela de Pontuação,
levará ao enquadramento das Instituições conforme a classificação a seguir:

Porte A de 13 a 27 pontos

Porte B de 07 a 12 pontos

Porte C de 01 a 06 pontos

1.2.3. A verificação do cumprimento dos Itens de Avaliação estabelecidos na Tabela de Pontuação
definida e sua respectiva pontuação serão realizadas pela Comissão Especial de Credenciamento, após
análise da documentação, corroboradas através da visita técnica, visando a formalização do Acordo
Administrativo.

1.2.4.  A pontuação dos hospitais, para fins de classificação, terá como base a  Tabela  de Pontuação e
serão realizados pela atribuição dos respectivos números de pontos previstos nas colunas denominadas
“Pontos por Item” e identificadas pelas letras A a G em cada um dos “Itens de Avaliação”, sendo que o
somatório  dos  pontos  obtidos  será  utilizado  segundo  os  intervalos  de  pontuação  estabelecidos  para
enquadramento do hospital em seu correspondente porte.

1.3.  A avaliação  para  enquadramento  do  Porte   do  hospital  se  dará  de  acordo  com os  seguintes
entendimentos estabelecidos:

a) Leitos Cadastrados: Coluna “A” - será considerado o quantitativo total dos leitos existentes
no hospital cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, contratados ou
não pelo SUS;

b) Leitos de UTI: Coluna “B” - será considerado o quantitativo total dos leitos cadastrados
em  Unidade  (s)  de  Terapia  Intensiva  (Adulto,  Neonatal  e Pediátrica),  independente  da
classificação de tipo de UTI;

c) Tipo de UTI: Coluna “C” - será considerado o cadastramento de UTI no Sistema Único de
Saúde de acordo com seu Tipo II ou III (conforme Portaria GM/MS nº 3432, de 12 de agosto
de 1998),  sendo que na hipótese  da existência  de mais  de uma unidade  cadastrada,  será
pontuada apenas uma delas – aquela que corresponder ao maior número de pontos;

d) Alta Complexidade:  Coluna “D” -  será considerado o  quantitativo de serviços de alta
complexidade  existentes  no  hospital  e  devidamente  cadastrado  pelo  SUS,  podendo  ser
computados  para  tanto:  Serviços/Centros  de  Alta  Complexidade  em  Assistência
Cardiovascular,  tratamento  das  Lesões  Lábio  Palatais  e  Implante  Coclear,  Neurocirurgia,
Traumato ortopedia, tratamento Cirúrgico da Epilepsia, Assistência a Queimados, Oncologia,
Cirurgia Bariátrica e Transplantes;

e) Urgência/Emergência: Coluna “E” - será considerada a existência de (1) Serviço de Pronto
Atendimento nas 24 horas do dia com equipe presente, pelo menos de urgências em pediatria
e  clínica  médica  ou  equipe  da  (s)  especialidade  (s)  oferecida  no  caso  de  hospitais
especializados; (2) Serviço de Urgência e Emergência com atendimento nas 24 horas do dia,
com equipe presente de urgências e emergências em pediatria, clínica médica, cirurgia geral,
ortopedia  e  anestesia;  ou  ainda  (3)  a  existência  de  Serviço  de  Urgência  e  Emergência
cadastrado pelo Ministério da Saúde segundo a Portaria GM/MS nº 479 de 15 de abril de
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1999, em Hospital integrante do Sistema Estadual de Referência Hospitalar em Atendimento
de Urgências e Emergências, de acordo com seus respectivos Níveis I, II ou III; e

f)  Gestação  de  Alto  Risco:  Coluna  “F”  -  será  considerada  a  existência  de  Serviço  de
Atendimento  de Gestação de Alto Risco cadastrado pelo Ministério  da Saúde segundo a
Portaria GM/MS Nº 3477, de 20 de agosto de 1988, como Hospital integrante do Sistema
Estadual de Referência Hospitalar em Atendimento à Gestação de Alto Risco de acordo com
seus respectivos Níveis I e II; e

g) Salas Cirúrgicas: Coluna “G” - será considerado o quantitativo total de salas cirúrgicas
existentes  no hospital.

2. DIÁRIAS E TAXAS HOSPITALARES 
2.1.1 - Diária hospitalar: é a modalidade de cobrança pela permanência de um paciente por um período
de 12 a 24 horas em uma instituição hospitalar. As diárias iniciarão sua contagem a partir das 12h de cada
dia. Para efeito de faturamento será paga a diária da admissão e não a da alta, excetuam-se os casos de
óbito.

2.1.2 - 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 será  cobrada como
meia diária.

2.1.3 - 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. Deverá ser encaminhada solicitação
prévia de autorização à Divisão de Auditoria do Hospital Naval de Natal (HNNa). A estadia de paciente
em leito diferente da sua cobertura por conveniência do prestador, profissional assistente ou da família
não serão acatados pela  Divisão de Auditoria do Hospital Naval de Natal (HNNa).

2.1.4 -  Despesas com acompanhante - a alimentação do acompanhante será custeada somente no caso
de paciente menor de 12 anos ou maior de 60 anos de idade. Fora desses limites a alimentação deverá ser
cobrada  pelo  CREDENCIADO  diretamente  do  acompanhante  ou  responsável.  Será  necessária
apresentação do comprovante da despesa com refeição devidamente assinado pelo acompanhante, junto
com a fatura hospitalar. 

2.2 - Acomodações Hospitalares - 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.
I  -  Enfermaria -  acomodação coletiva para dois e até 4 pacientes,  equipada com banheiro completo,
telefone e ar-condicionado.
a) Para Praças (Suboficial, Sargento, Cabo e Marinheiro/Soldado) e seus dependentes.
II - Enfermaria em hospital dia - acomodação de pacientes para internação  com permanência de até 12
horas,  não correspondendo a uma diária  convencional,  sem direito  a acompanhante  exceto nos casos
previstos em lei.
a) Para Praças (Suboficial, Sargento, Cabo e Marinheiro/Soldado) e seus dependentes.                     
III  -  Apartamento  individual  -   acomodação  equipada  com banheiro  privativo  completo,  telefone,
televisão, frigobar, ar-condicionado, armário e acomodação para acompanhante.
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a) Para Oficiais (Almirante, Capitão de Mar e Guerra, Capitão de Fragata, Capitão de Corveta, Capitão-
Tenente, Primeiro-Tenente, Segundo-Tenente e Guarda-Marinha) e seus  dependentes. 
IV -  Apartamento  individual  em  hospital  dia  – acomodação  equipada  com  banheiro  privativo
completo,  telefone,  televisão,  frigobar,   ar-condicionado,  armário  e  acomodações  para  acompanhante
acomodação de paciente para internação com permanência de até 12 horas, não corresponde a uma diária
convencional. 
a) 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.
V - Alojamento conjunto - contempla o conjunto de estrutura física, equipamentos e recursos humanos
necessários à acomodação e assistência  ao RN logo após seu nascimento,  em unidade não intensiva,
acompanhado da mãe (não contempla a diária da mãe).

2.3 - Composição das Diárias
2.3.1 - 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 e banho;
d) Procedimentos de enfermagem:

d.1. Preparo e administração de medicamentos por todas as vias, assim como trocas de frascos para
soroterapia ou para dietas tanto enterais como parenterais;

d.2.  Aspirações,  inalações,  nebulização (incluso equipamento,  administração,  ar  comprimido ou
oxigênio e medicações habituais como solução fisiológica, berotec e o atrovent);

d.3. Controle do balanço hídrico, de drenos, de diurese, antopométrico, de PVC e de gerador de
marca-passo, dentre outros;

d.4. Coleta de espécimes biológicas (urina, fezes, sangue e secreções)
d.5. Controle e monitorização de sinais vitais;
d.6. Controle de glicemia;
d.7. Cuidados e higiene pessoal do paciente;
d.8. Curativos e insumos básicos (atadura crepom, compressa algodoada, compressa de gaze, 

compressas estéries, esparadrapo, micropore, todas as apresentações de soro fisiológico, álcool a 70% e 
clorexidina alcoólica);

d.9. Locomoção interna do paciente;
d.10. Mudança de decúbito;
d.11. Preparo do  paciente para procedimentos cirúrgico, diagnóstico e terapêuticos (enteroclisma, 

lavagem gástrica, tricotomia, enteróclise, venóclise,  cateterismo, entre outros);
d.12. Sondagens;
d.13. Retiradas de pontos;
d.14. Transportes de equipamentos (RX, Eletrocardiógrafo, Ultrassom, etc);
d.15. Orientações gerais por ocasião da alta; e
d.16. 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); 
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k) Orientação nutricional durante a internação e  no momento da alta;
l)  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.
n) Taxa administrativa (taxa de internação, de troca de acomodação, de registro de internação, de emissão
de segunda via da conta, de vigilância médica, de supervisão clínica, de avaliação admissional);
o) Atendimento pelo médico plantonista nas intercorrências clínicas; 
p) Alimentação após 6 horas em caso de paciente em pronto socorro; e
q) gases medicinais (inalação, nebulização, respiradores e cateter).
  
2.3.1.1 - Os  valores das Diárias Normais não compreendem:
a) Materiais, Medicamentos (exceto os já previstos) 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 (conforme determinado por Lei) e opções de conforto; e
f) Insumos classificados como cosméticos (custo do paciente).

2.3.2  - Diárias Especiais:
2.3.2.1 - 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.

2.3.2.2 - Unidade  de Terapia Intensiva – UTI / Unidade de Terapia Semi Intensiva (USI) – adulto. O
valor da diária compreende todos os itens descritos em Diárias Normais, exceto a refeição para o 
acompanhante; acrescidos dos seguintes equipamentos: 
2.3.2.2.1 - 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, 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 gasoterapia se for o aparelho);
g) Aspirador à vácuo (exceto de aspiração contínua).
h) Capnógrafo; e
i) Isolamento, quando necessário.

2.3.2.3 - 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 UTI/USI,  acrescidos  de
fototerapia, bilispot e materiais necessários a implantação e monitorização pelos equipamentos incluídos
nessa diária.
2.3.2.3.1   -  O  valor  da  diária  especial  não  compreende:  utilização  de  equipamentos  e  instrumental
cirúrgico  não incluídos na composição da diária; OPME; Honorários Médicos e SADT.
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2.3.3 - Constam no Edital as diárias em forma de pacote como diária global para apartamento, enfermaria
e UTI estando inclusos nas respectivas diárias, itens (materiais, medicamentos,  exames e honorários) que
seriam cobrados a parte, no caso da diária conta aberta.

2.3.4 - Diária cuja permanência  no leito ocorra sem a explicita necessidade da permanência em regime de
internação, sejam por motivos sociais ou administrativos, não serão cobertas pelo Hospital Naval de Natal
(HNNa).

2.4 - 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. A
cobrança 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.

2.4.1 - Taxa de Sala Cirúrgica e/ou Obstétrica: a taxa de sala será remunerada de acordo com o porte 
cirúrgico/obstétrico 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. 
2.4.1.1 - Compreende:
1) Itens permanentes da sala cirúrgica (estrutura física) tal como filtro HEPA, fluxo laminar e focos de 
luz; 
2) Instrumental cirúrgico básico esterilizado;
3) Equipamentos básicos (mesas, hamper, focos cirúrgicos, carrinho de anestesia); 
4) 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); 
5) Procedimento  de enfermagem; 
6) Assepsia e antissepsia (equipe e paciente); 
7) Iluminação (focos); 
8) Controle de sinais vitais; 
9) Locomoção do paciente; 
10) Instrumental para cirurgia; 
11) Taxa de instalação de oxigênio; 
12) Campos cirúrgicos estéreis;  
13) Taxa de limpeza e desinfecção;
14) Taxa de instalação de aparelhagem, 
15) Aparelho de anestesia; 
16) Aspirador elétrico ou a vácuo; 
17) Bisturi elétrico e bipolar; 
18) Bombas de infusão; 
19) Capnógrafo; 
20) Cardioversor; 
21) Desfibrilador; 
22) Eletrocardiógrafo; 
23) Harpem (saco para roupa suja ou não); 
24) Kit de mesa de reanimação do RN; 
25) Cuidados de higiene e limpeza do RN; 
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26) Berço aquecido; 
27) Respirador de volume e pressão; 
28) Monitor multifuncional e multiparamétrico (Monitor de gases anestésicos);
29) Monitor de Pressão Arterial Média Elétrica;
30) Monitor de Pressão Arterial de Coluna de Mercúrio de Temperatura Eletrônico;
31) Monitor Cardíaco;
32) Monitor de ECG Contínuo;
33) Monitor de Pressão Venosa Central; e  
34) Oxímetro de pulso.
2.4.1.2 - 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.

2.4.2 - Taxa de Sala de Recuperação Pós Anestésica: A 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.
A taxa de sala de recuperação pós anestésica somente deverá ser paga quando existir no hospital uma sala
equipada e destinada para esse fim, conforme Portaria nº 400 do MS, de 06/12/1977.
2.4.2.1 - Compreende:
a) Sala; 
b) Leito; 
c) Rouparia (descartáveis ou não); 
d) Monitorização de sinais vitais; 
e) Monitor multifuncional 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.
  
2.4.3 - Taxa de Sala Ambulatorial (fora do centro cirúrgico)
Compreende as salas de Portes 0 (ambulatorial) e 1 (pequena cirurgia): 
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; 
l) Aparelho de anestesia, 
m) Oxímeto de pulso; 
n) Monitor cardíaco; 
o) Aspirador; e 
p) Bomba de infusão.
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2.4.4 -  Taxas  de Sala de Observação/Repouso (até 05 horas) 
Compreende: 
a) Utilização da sala; e
b) Procedimentos de enfermagem.  

2.4.5 -  Taxa de Sala de Hemodinâmica e Radiologia Intervencionista
Compreende: 
a) Compreende todos os itens da Taxa de Sala Cirúrgica e/ou Obstétrica; 
b) Câmeras de TV; 
c) Vídeo tape; 
d) Unidade de pulso; 
e) Aparelho de pressão “straingange” e 
f) Projetor para análise de filmes.

2.4.6 -  Taxa de Sala de Imobilização Gessada 
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 o da taxa de sala de imobilização gessada, 
quando o aparelho gessado for colocado durante o ato cirúrgico. 
2.4.6.1. Compreende: 
a) Utilização da sala;
b) Instrumental básico para realização do procedimento (mesa, maca, serra do gesso, aventais e campo de
proteção  descartáveis, luvas e óculos de proteção para o médico e funcionários); e 
c) Serviços do “técnico de gesso”.
2.4.6.2 - Não compreendem:
a) Gesso e demais materiais descartáveis ou insumos necessários ao procedimento e honorários médicos.

2.4.7 - Taxa de Sala de Imobilização Não Gessada
2.4.7.1. 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.
2.4.7.2 - Não compreendem:
a) Os materiais utilizados na imobilização e honorários médicos.

2.4.8 - Taxa de Sala de Sessão de Quimioterapia Ambulatorial
2.4.8.1. Compreende: 
a) Utilização da sala;
b) Bomba de infusão;
c) Serviços de enfermagem inerentes aos procedimentos; e
d) Serviços farmacêuticos no preparo da medicação.
2.4.8.2. - 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.
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2.4.9 - Taxa de Sala de Endoscopia
2.4.9.1. Refere-se a endoscopia digestiva, respiratória e do aparelho gênito urinário 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 vídeo endoscopia;
j) Projetor para análise de filmes;
k) Serviços de enfermagem inerentes ao procedimento; 
l)  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).
2.4.9.2 - 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.

2.4.10 - Taxa de Sala Para Atendimento em Pronto Socorro/Pronto Atendimento (PS/PA)
2.4.10.1.  Compreende: 
a) Utilização da sala de atendimento em PS/PA; 
b) Equipamentos e materiais não descartáveis inerentes ao atendimento em PS/PA; e
c) Serviços de enfermagem inerentes ao atendimento em PS/PA.
2.4.10.2 - 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.
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Continuação do Anexo D, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa. 

2.4.11 - Taxa de Sala Para Medicamentos via IM ou IV em Pronto Socorro/Pronto Atendimento 
(PS/PA)
 Compreende: 
a) Todos os itens compreendidos na Taxa de Sala Para Atendimento em PS/PA;
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;
l) 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;
o) Controle de drenos de 
p) Paramentação (máscara, gorro, pro pé, avental, luvas) descartável ou não, utilizada pela equipe 
multidisciplinar e paciente; e
q) Dosador para medicação via oral.

2.4.12 - Taxa de Sala Para Repouso ou Observação Clínica em Pronto Socorro/Pronto Atendimento
(PS/PA)
Compreende: 
a) Todos os itens compreendidos na Taxa de Sala Para Medicamentos via IM ou IV em Pronto 
Socorro/Pronto Atendimento (PS/PA); e
b) Acomodação do paciente.

2.4.13 - Taxa de Sala Para Atendimento de Emergência em Pronto Socorro/Pronto Atendimento 
(PS/PA)
2.4.13.1. Compreende: 
a)  Todos os  itens  compreendidos  na  Taxa de  Sala  Para  Repouso ou Observação Clínica  em Pronto
Socorro/Pronto Atendimento (PS/PA); 
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;
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Continuação do Anexo D, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa. 

k) 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.
2.4.13.2 - 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. 

2.5 - 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. 

2.6 - Taxa de Equipamentos  - As Taxas de utilização de equipamentos serão remuneradas desde que os
códigos dos honorários não sejam contemplados pela Unidade de Custo Operacional (UCO).

2.7 - Taxa de Sala de Curativos  -  incluso material e medicamento. Quando forem realizados vários
curativos  ao mesmo tempo,  deverá  ser  pago a taxa daquele  de maior  porte  e  os  materiais  especiais,
conforme a prescrição médica,  indicação correta e registro. Não estão inclusos e podem ser cobrados
complementarmente  os  materiais  especiais  (como  hidrocoloides,  carvão  ativado  e  outros).  Nos
procedimentos cirúrgicos de curativo realizado em paciente grande queimado caberá a cobrança da taxa
de sala  cirúrgica (se  realizado no centro cirúrgico).  Quando realizado em paciente  internado,  já  está
incluso nas Diárias.
2.7.1 - Classificação dos curativos:
a) Pequeno - incisões e lesões com dimensões menor que 10 cm, sem exsudato ou infecção;
b) Médio - incisões e lesões com dimensões entre 10 e 20 cm, com exsudato; infectadas e/ou presença de
drenos;
c) Grande -  incisões e lesões com dimensão maior que 20 cm, com exsudato; infectadas, deiscência de
sutura, grandes cirurgias como reconstrução mamária, enxertos, grande queimado; e
d) Especial/Grande queimado - poliescoriado e grande queimado. 

2.8 - Gasoterapia - A utilização de gases medicinais durante a internação será quantificada conforme 
prescrição médica e 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.

3.0 - COMPLEXIDADE HOSPITALAR
3.1 - PORTE A
3.1.1 - SERVIÇOS OFERECIDOS:

3.1.1.1 - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, UTI GERAL, UTI PEDIÁTRICA/NEONATAL, 
         ALTA COMPLEXIDADE,  HEMODINÂMICA,  GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E

PEDIATRIA 

a)                                                Acomodação  Valor

Diária global apartamento R$ 1.429,82
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Continuação do Anexo D, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa. 

                                           Diária global day clinic apartamento R$ 714,91

                                           Diária global enfermaria R$ 1.174,50

             Diária global day clinic enfermaria R$ 587,25

Diária Berçário R$ 110,12

 Incluso:
 a) Taxas de enfermagem (inclusive cuidados pós morte); 
 b) Taxas de salas e equipamentos incluindo todos os acessórios para funcionamento e manutenção   
 dos mesmos (bomba de infusão, aspirador, monitor PA/FC, oxímetro, respirador, dentre outros); 
 c) Taxas de serviço;
 d) Todo e qualquer descartável usado no paciente incluindo: equipos em geral, CPAP, cateteres 
 mono, duplo e triplo lúmen (exceto para hemodiálise e quimioterapia), cateteres PICC, kit transdutor de 
pressão, botas pneumáticas, sonda naso enteral, traqueostomo, botton, curativos (todos os tipos, exceto 
curativo por pressão negativa), e BIPAP; 
 e) Gases (inalação, respiradores e cateter); 
 f) Eletrocardiograma;
 g) Exames laboratoriais e patologia clínica; 
 h) Exames radiológicos: RX, US e TC c/s contraste;
 i) Suplementos;
 j) Fonoterapia, psicologia, nutricionista, nutrólogo e fisioterapia;
 k) Higienização da acomodação e utensílios;
 l) Enxoval para uso do paciente;
 m) Despesas com acompanhante (acomodação, enxoval e as três refeições); e
 n) Medicamentos conforme prescrição médica, inclusive agentes fibrinolíticos e antibióticos. 

 Excluso:
 a) Medicações oncológicas, imunobiológicos, imunoglobulinas;
 b) Antifúngicos de 3ª geração;
 c) Pareceres e visitas médicas de especialistas;
 d) Cateter para hemodiálise (duplo e triplo lúmen) e QT;
 e) Alimentação enteral e parenteral;
 f) RM, ECO, EDA, colonoscopia e outros não especificados;
 g) Microbiologia automatizada;
 h) Honorário médico em geral;   
 i) Hemoderivados/fatores de coagulação;
 j) OPME;
 k) Remoções; e 
 l) Despesas com telefonia e frigobar.

 Obs:  O valor da diária global será cobrada a cada 24h e fracionada a cada 6h.

 b)                                       UTI - Pacote Valor

Geral R$ 3.574,55

 Neonatal R$ 3.942,01

  Pediátrica R$ 3.942,01

 Incluso:
 a) Taxas de enfermagem (inclusive cuidados pós morte); 
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Continuação do Anexo D, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa. 

 b) Taxas de salas e equipamentos incluindo todos os acessórios para funcionamento e manutenção   
 dos mesmos (bomba de infusão, aspirador, monitor PA/FC, oxímetro, respirador, dentre outros); 
 c) Taxas de serviço;
 d) Todo e qualquer descartável usado no paciente incluindo: equipos em geral, CPAP, cateteres 
 mono, duplo e triplo lúmen (exceto para hemodiálise e quimioterapia), cateteres PICC, kit transdutor de 
pressão, botas pneumáticas, sonda naso enteral, traqueostomo, botton, curativos (todos os tipos, exceto 
curativo por pressão negativa), e BIPAP; 
 e) Gases (inalação, respiradores e cateter); 
 f) Eletrocardiograma;
 g) Exames laboratoriais e patologia clínica; 
 h) Exames radiológicos: RX, US e TC c/s contraste;
 i) Suplementos;
 j) Fonoterapia, psicologia, nutricionista, nutrólogo e fisioterapia;
 k) Higienização da acomodação e utensílios;
 l) Enxoval para uso do paciente;
 m) Medicamentos conforme prescrição médica, inclusive agentes fibrinolíticos e antibióticos; 
 n) Plantão médico de UTI a cada 12 horas; e
 o) Honorário médico do Intensivista e do Plantonista.  

 Excluso:
 a) Medicações oncológicas, imunobiológicos e imunoglobulinas;
 b) Antifúngicos de 3ª geração;
 c) Pareceres e visitas médicas de especialistas;
 d)  Cateter para hemodiálise (duplo e triplo lúmen) e QT;
 e) Alimentação enteral e parenteral;
 f) RM, ECO, EDA, colonoscopia e outros não especificados;
 g) Microbiologia automatizada;
 h) Quimioterapia antineoplásica;
 i) Hemoderivados/fatores de coagulação; e
 j) OPME.
 

 Obs:  O valor da diária será cobrada a cada 24h e fracionada a cada 6h.

c)                                    Taxas de sala para centro cirúrgico 
Valor

Cirurgia porte 0 -  ambulatorial  - uso                          R$ 277,34

 Cirurgia porte 1 - pequena cirurgia - uso                                 R$ 487,96

 Cirurgia porte 2 - média cirurgia - uso R$ 611,20

 Cirurgia porte 3 - grande cirurgia - uso R$ 702,05

 Cirurgia porte 4 - grande cirurgia - uso R$ 773,44

 Cirurgia porte 5 - grande cirurgia - uso R$ 840,22

 Cirurgia porte 6 - grande cirurgia - uso R$ 924,25

 Cirurgia porte 7 - grande cirurgia - uso R$ 973,53

 Cirurgia porte 8 - grande cirurgia - uso R$ 1.030,68

 d)                                                        Taxa de sala Valor
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Continuação do Anexo D, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa. 

Observação até 6h - uso R$ 51,57

Hora excedente/tipo de sala -grande (pg) após 4 h R$ 188,92

Sala de hemodinâmica - uso R$ 811,10

Sala de gesso - uso R$ 44,75

Sala de imobilização não gessada - uso R$ 44,75

Sala de sessão de quimioterapia - uso R$ 129,44

Sala de hemodiálise - uso R$ 298,61

Sala de recuperação pós anestésica - uso R$ 102,91

Curativo ambulatorial exceto queimados (c/mat/med) - uso R$ 41,26

 Aplicação de medicamentos  ps/ambulatorio (s/mat/med) – uso* R$ 15,47

Sala de procedimento ambulatorial - uso R$ 112,53

Sala de endoscopia/colonoscopia - uso R$ 117,89

*OBS:
1. Só será remunerado a taxa de aplicação de medicamentos quando não remurar as outras taxas de sala.
2. Quando algum procedimento for realizado à beira do leito, não será remunerado taxa de sala, por já 
estar contemplado na diária global.

 e)                                         Taxa de uso de equipamentos (vídeo) Valor

 Video artroscopia - uso R$ 1.678,99

 Video broncoscopia - uso R$ 1.237,68

 Videos cirurgias (diagnostico) laparoscopia - uso R$ 849,49

 Videos cirurgias (cirurgico) laparoscopia - uso R$ 1.693,23

 Video cistoureteroscopia - uso R$ 193,55

 Video endoscopio/colonoscópio - uso R$ 270,75

 Video histeroscopia - uso R$ 500,00

Video laparoscopia ginecológica R$ 800,00

 Video ureterorenoscopio - uso R$ 761,72

 f)                                                  Taxa de equipamentos Valor

 Aparelho de esteriotaxia - uso R$ 281,03

 Aparelho de hemodialise - uso R$ 283,46

 Aquecedor de fluidos  - uso R$ 54,73

 Aspirador - irrigador (controlado) - uso R$ 32,45

 Balão intra aórtico - dia R$ 422,05

 Bisturi bipolar - uso R$ 54,08

 Bisturi de argónio - uso R$ 190,81

 Bisturi ultrassónico - uso R$ 534,97
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Continuação do Anexo D, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa. 

 Bomba de infusão - incluso na uti/cc - uso/dia R$ 36,76

 Bomba injetora de contraste - uso R$ 101,78

 Caneta para bisturi - uso R$ 18,85

 Capnógrafo - dia R$ 29,17

 Colchão de agua/ar - dia R$ 19,70

 Compressor pneumático  - uso R$ 494,85

 Controle de pai - dia R$ 71,04

 Craniótomo - uso R$ 246,00

 Desfibrilador/cardioversor - uso R$ 70,01

 Dril nitrogenio / eletrico - uso R$ 246,00

 Fibra ótica - uso R$ 114,85

 Fototerapia - uso R$ 3,16

 Intensificador de imagem - uso R$ 169,36

 Laser cirúrgico - uso R$ 275,10

 Lipoaspirador - uso R$ 55,98

 Marcapasso temporário - dia R$ 95,30

 Microscópio cirúrgico - uso R$ 403,85

 Microscópio neurológico de fibra ótica - uso R$ 403,85

 Monitor cardíaco - dia R$ 114,65

 Monitor cerebral - dia R$ 114,65

 Monitor multiparametro - dia R$ 164,82

 Monitor pic - dia R$ 114,65

 Monitor oxímetro - uso R$ 153,34

 Perfurador pneumático - uso R$ 296,84

 Placa de bisturi - uso R$ 31,52

 Respirador bipap/cpap - dia R$ 78,39

 Respirador de pressão - dia  R$ 99,44

 Repirador de volume - dia R$ 168,41

 Ressector urológico - uso R$ 235,86

 Serra elétrica - uso R$ 276,75

 Swan/gans - uso R$ 164,82

 Tração esquelética - dia R$ 16,76

 Tricotomizador - uso R$ 78,86

 g)                                                    Gasoterapia Valor
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Continuação do Anexo D, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa. 

 Ar comprimido - hora R$ 13,61

 Argonio - hora R$ 35,21

 Capacete de oxigénio - uso R$ 24,83

 Gás carbônico - hora R$ 53,34

 Nitrogênio - hora R$ 19,60

 Oxido nitroso - hora R$ 31,54

 Oxigénio p/cateter - hora R$ 24,35

 Oxigénio p/respirador - hora R$ 42,62

 Oxigénio máscara de venture ou macronebulização - hora R$ 24,35

 Protóxido de azoto ou oxido nitroso - hora R$ 31,38

 Nebulização (com oxigenio) - hora R$ 11,35

 Nebulização (sem oxigênio) - hora R$ 6,19

  h) Assistência em Pronto Socorro  - Adulto e pediátrico (acima de 13 anos) Valor

  Clínica médica, cardiologia e ortopedia R$ 226,91

 Incluso: 
 a) Consulta médica inclusive em horário especial (1.01.01.03-9); 
 b) Observação até 6 horas;
 c) Serviços de enfermagem;
 d) Todas as taxas (inclusive de imobilização gessada  e imobilização não gessada);
 e) Serviços de enfermagem e equipamentos; 
 f) Todo e qualquer descartável usado no paciente incluindo: equipos em geral e demais materiais com 

custo unitário/dose de até R$ 50,00 (cinquenta reais); 
 g) Gases (inalação, respiradores e cateter);
 h) Eletrocardiograma;
 i) Curativos simples (exceto curativos especiais e de queimados);
 j) Exames laboratoriais de rotina do pronto socorro: (hemograma, glicose, ureia, creatinina, sódio, 

potássio, cálcio, magnésio, plaquetas, bilirrubinas, EAS, B-HCG, amilase, gasometria, PCR, leucócitos,
hematócritos, eritograma, leucograma, mioglobulina, CKMB, TGO, TGP e troponina); 

 k) Medicamentos conforme prescrição médica com o custo unitário de até R$ 50,00 (cinquenta reais); 
 l) Exames radiológicos por imagem (todos os RX); e
 m) Honorário médico do plantonista das especialidades de Clínica Médica, Ortopedia e Cardiologia 

quando o profissional estiver de plantão no PS.  

 Excluso: 
 a) Honorários médicos de pareceres de especialista e procedimentos;
 b) Exames laboratoriais não mencionados acima;
 c) Exames radiológicos por imagem (US, TC e RM c/s contraste);
 d) EDA, colonoscopia e  broncoscopia; 
 e) Sangue, hemoderivados, plasmaférese e fatores de coagulação;
 f) Marcapasso temporário;
 g) Hemodinâmica;
 h) Dietas e suplementos de qualquer natureza;
 i) Alimentação do acompanhante;
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 j) Despesas com internação, remoção, centro cirúrgico, hemodinâmica e salas especiais; e   
 k) Despesas com telefonia e frigobar.

 Condições de Atendimento:
 Não será cobrado novo pacote caso o paciente retorne ao atendimento no mesmo dia/mesmo plantão 
 médico e mesma sintomatologia. 

  i) Assistência em Pronto Socorro     Valor

  Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia     R$ 288,79

  Incluso: 
 a) Consulta médica inclusive em horário especial (1.01.01.03-9); 
 b) Serviços de enfermagem;
 c) Materiais;
 d) Medicamentos;
 e) Taxas;
 f) Exames básicos (SADT, simples e radiográficos);
 g) Todas as US; e
 h) Eletrocardiograma. 

 Excluso: 
 a) Exames especiais; e
 b) Medicamentos e materiais descartáveis de alto custo (acima de R$ 200,00).

 Condições de Atendimento:
 Não será cobrado novo pacote caso o paciente retorne ao atendimento no mesmo dia/mesmo plantão 
 médico e mesma sintomatologia. 

 j) Outras Informações   Observações

 j.1) Materiais  Tabela SIMPRO PF 

 j.2) Medicamentos  Tabela  CMED PF 

 j.3) Oncológicos  Tabela  CMED  PF + 20% (HOSPITAL)
Tabela  CMED  PF + 18% (CLÍNICA)

 j.4) OPME  Conforme o Apêndice a este anexo. 

 j.5) Dieta enteral/parenteral  Conforme o Apêndice a este anexo

 j.6) Honorário médico e SADT  Conforme Edital (Anexo B)

 j.7) Filme radiológico  Tamanho do filme deverá ser cobrado de acordo os valores   
 recomendados pelo CBR na data de sua utilização.
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3.2 - PORTE B
3.2.1 - SERVIÇOS OFERECIDOS:

3.2.1.2 – ALTA COMPLEXIDADE, UTI GERAL, ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA 

a)                                         Acomodação Valor

Diária global apartamento R$ 1.340,82

                                           Day Clinic apartamento R$ 670,41

                                           Diária global enfermaria R$ 1.062,34

                                            Day Clinic enfermaria R$ 670,41

 Incluso:
 a) Taxas de enfermagem (inclusive cuidados pós morte); 
 b) Taxas de salas e equipamentos incluindo todos os acessórios para funcionamento e manutenção   
 dos mesmos (bomba de infusão, aspirador, monitor PA/FC, oxímetro, respirador, dentre outros); 
 c) Taxas de serviço;
 d) Todo e qualquer descartável usado no paciente incluindo: equipos em geral, cateteres mono, duplo e  
 triplo lúmen (exceto para hemodiálise e quimioterapia), cateteres PICC, kit transdutor de pressão, botas 
pneumáticas, 
 sonda naso enteral, traqueostomo, botton, e curativos simples; 
 e) Gases (inalação, respiradores e cateter); 
 f) Eletrocardiograma;
 g) Exames laboratoriais e patologia clínica, de rotina; 
 h) Exames radiológicos: RX, US e TC(com ou sem contraste);
 i) Psicologia e nutricionista;
 j) Higienização da acomodação e utensílios;
 k) Enxoval para uso do paciente;
 l) Despesas com acompanhante (acomodação, enxoval e as três refeições); e
 m) Medicamentos conforme prescrição médica, inclusive agentes fibrinolíticos e antibióticos. 

 Excluso:
 a) Alimentação enteral e parenteral;
 b) Hemodiálise;
 c) Cateter para hemodiálise (duplo e triplo lúmen);
 d) Quimioterapia antineoplásica;
 e) Imunobiológicos e imunoglobulinas;
 f) Hemoderivados/fatores de coagulação;
 g) Antifúngicos de 3ª geração;  
 h)RNM (com ou sem contraste), ECO, EDA, colonoscopia, medicina nuclear e anatomia patológica;
 i) OPME e curativos especiais;
 j) Pareceres e visitas médicas de especialistas;
 k) Remoções; e
 l) Despesas com telefonia e frigobar.

Obs:  O valor da diária global será cobrada a cada 24h e fracionada a cada 6h.

 b)                                        UTI – Pacote Valor

 Geral R$ 3.403,62

 Incluso:
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 a) Serviços de enfermagem; 
 b) Taxa de sala e equipamentos incluindo todos os acessórios para funcionamento e manutenção dos 
 mesmos (bomba de infusão, aspirador, monitor PA/FC, oxímetro, respirador); 
 c) Taxa de serviço;
 d) Todo e qualquer material descartável usado no paciente incluindo: equipos em geral, cateteres mono, 
duplo e triplo lumen, (exceto para hemodiálise e quimioterapia),cateteres PICC,  kit transdutor de pressão, 
botas pneumáticas, sonda naso enteral, traqueótomo, botton, e curativos simples;
 e) Gases (inalação, respiradores e cateter); 
 f) Eletrocardiograma;
 g) Exames laboratoriais de rotina; 
 h) Exames radiológicos: RX, US e TC(com ou sem contraste);
 i) Psicologia e nutricionista;
 j) Higienização da acomodação e utensílios;
 k) Enxoval para uso do paciente;
 l) Despesas com acompanhante (acomodação, enxoval e as três refeições); e
 m) Medicamentos conforme prescrição médica, inclusive agentes fibrinolíticos e antibióticos. 
 
 Excluso:
 a) Medicações oncológicas, imunobiológicos, imunoglobulinas, sangue, hemoderivados, plasmaférese e  
 fatores de coagulação;
 b) Antifúngicos de 3ª geração;  
 c) Alimentação enteral e parenteral;
 d) RM, ECO, EDA, colonoscopia, broncoscopia, medicina nuclear, anatomia patológica, 
 hemodinâmica, e outros não especificados; 
 e) Microbiologia automatizada; 
 f) Honorários médicos em geral (inclusive do intensivista e plantonista), inclusive pareceres, visitas   
 médicas de especialistas e avaliação de nutrólogo;  
 g) Quimioterapia, hemodiálise, hemofiltração e hemoterapia;
 h) Cateteres para hemodiálise e QT; 
 i) CPAP/BIPAP;
 j) OPME;
 k) Despesas realizadas em CC, hemodinâmica e salas especiais;
 l) Remoções; e 
 m) Despesas com telefonia e frigobar.

Obs:  O valor da diária global será cobrada a cada 24h e fracionada a cada 6h.

 c)                                Taxas de sala para centro cirúrgico 
Valor

 Cirurgia porte 0 - ambulatorial - uso                          R$ 170,18

 Cirurgia porte 1 - pequena cirurgia - uso                                 R$ 283,64

 Cirurgia porte 2 - média cirurgia - uso R$ 436,80

 Cirurgia porte 3 - grande cirurgia - uso R$ 513,95

 Cirurgia porte 4 - grande cirurgia - uso R$ 768,08

 Cirurgia porte 5 - grande cirurgia - uso R$ 768,08

 Cirurgia porte 6 - grande cirurgia - uso R$ 812,85

 Cirurgia porte 7 - grande cirurgia - uso R$ 981,67
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Continuação do Anexo D, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa. 

 Cirurgia porte 8 - grande cirurgia - uso R$ 1.015,84

 d)                                                      Taxa de sala Valor

 Observação até 6h - uso R$ 51,57

 Hora excedente sala cirúrgica - grande  após 4 h - hora R$ 188,92

 Sala de gesso - uso R$ 44,75

 Sala de imobilização não gessada - uso R$ 44,75

 Sala de sessão de quimioterapia - uso R$ 129,44

 Sala de recuperação pós anestésica -  uso R$ 102,91

 Curativo ambulatorial exceto queimados - ( c/ mat/med) - uso R$ 40,62

 Aplicação de medicamentos ps/ambulatorio (s/mat/med) - uso R$ 14,44

 Sala de procedimento ambulatorial - uso R$ 112,53

 Sala de endoscopia / colonoscopia - uso R$ 117,89

 e)                                  Taxa de uso de equipamentos (vídeo) Valor

 Vídeo artroscopia - uso R$ 1.678,99

 Vídeo broncoscopia - uso R$ 1.237,68

 Vídeo cirurgia (diagnostico) laparoscopia - uso R$ 849,49

 Vídeo cirurgias (cirúrgico) laparoscopia - uso R$ 1.693,23

 Vídeo cistoureteroscopia - uso R$ 193,55

 Vídeo endoscopio/colonoscópio - uso R$ 198,03

 Vídeo histeroscopia - uso R$ 855,03

 Vídeo ureterorenoscopio - uso R$ 761,72

 f)                                               Taxa de equipamentos Valor

 Aparelho de esteriotaxia - uso R$ 281,03

 Aparelho de hemodiálise - uso R$ 283,46

 Aquecedor de fluidos  - uso R$ 54,73

 Aspirador - irrigador (controlado) - uso R$ 32,45

 Balão intra-aortico - dia R$ 417,66

 Bisturi bipolar - uso R$ 54,08

 Bisturi de argônio - uso R$ 190,81

 Bisturi ultrassónico - uso R$ 534,97

 Bomba de infusão - incluso na uti/cc - uso/dia R$ 30,94

 Bomba injetora de contraste - uso R$ 101,74

 Caneta para bisturi - uso R$ 18,85

 Capnógrafo - dia R$ 28,30
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Continuação do Anexo D, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa. 

 Colchão de água/ar - dia R$ 19,70

 Compressor pneumático  - dia R$ 273,99

 Controle de pai - dia R$ 60,58

 Craniotomo - uso R$ 151,62

 Desfibrilador/cardioversor - uso R$ 63,55

 Desmamadeira eletrónica - uso R$ 19,51

 Dril nitrogénio / elétrico - uso R$ 192,87

 Fibra ótica - uso R$ 61,78

 Fototerapia - uso R$ 3,16

 Intensificador de imagem - uso R$ 193,33

 Laser cirúrgico - uso R$ 275,10

 Lipoaspirador - uso R$ 55,98

 Marcapasso temporário - hora R$ 5,00

 Microscópio cirúrgico - uso R$ 219,69

 Microscópio neurológico - uso R$ 277,30

 Monitor cardíaco - dia R$ 115,64

 Monitor cerebral - dia R$ 115,64

 Monitor multiparamétrico (incluso uti e cc) - dia R$ 108,30

 Monitor pic - dia R$ 83,11

 Oximetro - uso R$ 93,86

 Placa de bisturi - uso R$ 31,52

 Respirador bipap/cpap - dia R$ 75,91

 Respirador de pressão - dia R$ 82,66

 Respirador de volume – dia R$ 169,32

 Ressector urológico – uso R$ 190,20

 Serra elétrica - uso R$ 278,89

 Swan/gans - uso R$ 165,80

 Tração esquelética - dia R$ 15,09

 Tricotomizador (em cirurgias cardíacas e neurocirurgias) - uso R$ 71,89

 g)                                                   Gasoterapia Valor

 Ar comprimido - hora R$ 13,75

 Argonio - hora R$ 33,17

 Capacete de oxigénio - uso R$ 24,83

 Gás carbónico - uso R$ 53,34
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 Nitrogénio - hora R$ 19,31

 Oxido nitroso - hora R$ 31,54

 Oxigénio p/cateter - hora R$ 23,93

 Oxigénio p/respirador - hora R$ 44,04

 Oxigénio mascara de venture ou macronebulização - hora R$ 23,98

 Protóxido de azoto ou oxido nitroso - hora R$ 30,94

 Nebulização (com oxigénio) - uso R$ 10,57

 Nebulização (sem oxigénio) - uso R$ 5,16

 h) Assistência Pronto Socorro - Adulto  Valor

  Clínica Médica e Oncologia R$ 226,91

 Incluso:
  Consulta com plantonista, taxas de sala, equipamentos inerentes ao pronto atendimento,  todos os 
  materiais, medicamentos e gases medicinais.

 Excluso:
 Exames clínicos e radiológicos, pareceres de especialistas.

 i) Outras Informações   Observações

 i.1) Materiais  Tabela SIMPRO PF 

 i.2) Medicamentos  Tabela CMED  PF

 i.3) Oncológicos  Tabela CMED  PF + 20%

 i.4) OPME  Nota Fiscal + 20% (se o material for fornecido   pelo  
 CREDENCIANTE será praticada a margem de 15%)

 i.5) Dieta enteral/parenteral  Conforme Apêndice a este Anexo

 i.6) Honorário médico e SADT  Conforme Edital (Anexo B)

 i.7) Radioterapia  Conforme Edital (Anexo B)

 i.8) Filme radiológico Tamanho do filme deverá ser cobrado de acordo os valores 
recomendados pelo CBR na data de sua utilização.

3.3 - PORTE C
3.3.1 - SERVIÇOS OFERECIDOS:

3.3.1.2  -  ATENDIMENTO  DE  URGÊNCIA  E  EMERGÊNCIA  NAS  ESPECIALIDADES  DE
PEDIATRIA E CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE.  

a)                                         Acomodação Valor

 Diária  apartamento R$ 430,86

 Day clinic apartamento R$ 207,18

 Diária enfermaria R$ 211,30

 Day clinic enfermaria R$ 107,15

 Refeição para acompanhante - café da manhã …………………………………………. R$ 30,94
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                                                   almoço/jantar  …………………………………………. R$ 36,10

 Taxa de observação até 6 horas R$ 51,57

b)                                Taxas de sala para centro cirúrgico 
Valor

 Cirurgia porte 0 - ambulatorial - uso                        R$ 160,00

 Cirurgia porte 1 - pequena cirurgia - uso                                 R$ 290,40

 Cirurgia porte 2 - média cirurgia - uso R$ 493,65

 Cirurgia porte 3 - grande cirurgia - uso R$ 580,77

 Cirurgia porte 4 ao porte 6 - grande cirurgia - uso R$ 810,45

 Cirurgia porte 7 - grande cirurgia - uso R$ 811,10

 Cirurgia porte 8 - grande cirurgia - uso R$ 892,21

 c) Assistência em Pronto Socorro - Adulto e pediátrico Valor

 Clínica médica, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia (Adulto – acima de 14 
anos)

R$ 203,52

Pediatria – (infantil – até 14 anos) R$ 226,91

 Incluso: 
 a) Consulta médica inclusive em horário especial (1.01.01.03-9); 
 b) Observação até 6 horas;
 c) Serviços de enfermagem;
 d) Todas as taxas (inclusive de imobilização gessada  e imobilização não gessada);
 e) Serviços de enfermagem e equipamentos; 
 f) Todo e qualquer descartável usado no paciente incluindo: equipos em geral e demais materiais com 

custo unitário/dose de até R$ 50,00 (cinquenta reais); 
 g) Gases (inalação, respiradores e cateter);
 h) Eletrocardiograma;
 i) Curativos simples (exceto curativos especiais e de queimados);
 j) Exames laboratoriais de rotina do pronto socorro: (hemograma, glicose, ureia, creatinina, sódio, 

potássio, cálcio, magnésio, plaquetas, bilirrubinas, EAS, B-HCG, amilase, gasometria, PCR, leucócitos,
hematócritos, eritograma, leucograma, mioglobulina, CKMB, TGO, TGP e troponina); 

 k) Medicamentos conforme prescrição médica com o custo unitário de até R$ 50,00 (cinquenta reais); 
 l) Exames radiológicos por imagem (todos os RX); 
m) Honorário médico do plantonista da especialidade de Clínica Médica;
 n) Honorário médico do plantonista das especialidades de pediátrico, ortopedia, traumatologia e 

otorrinolaringologia quando o profissional estiver de plantão no PS.  

 Excluso: 
 a) Honorários médicos de pareceres de especialista e procedimentos;
 b) Exames laboratoriais não mencionados acima;
 c) Exames radiológicos por imagem (US, TC e RM c/s contraste);
 d) EDA, colonoscopia e  broncoscopia; 
 e) Sangue, hemoderivados, plasmaférese e fatores de coagulação;
 i) Dietas e suplementos de qualquer natureza;
 j Alimentação do acompanhante;
 l) Despesas com internação, remoção, centro cirúrgico e salas especiais; e   
 m) Despesas com telefonia e frigobar.

23



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

 Condições de Atendimento:
 Não será cobrado novo pacote caso o paciente retorne ao atendimento no mesmo dia/mesmo plantão 
 médico e mesma sintomatologia. 
 d) Outras informações Observação

 e.1) Materiais   Tabela SIMPRO PF

 e.2) Medicamentos  Tabela  CMED  PF

 e.3) OPME  NF + 10% (se o material for fornecido  
 pelo CREDENCIANTE será praticada a margem de 5%)

 e.4) Dieta enteral  Conforme Apêndice a este Anexo

 e.5) Honorário médico e SADT  Conforme Edital (Anexo B) 

 e.6) Filme radiológico  Tamanho do filme deverá ser cobrado de acordo os valores 
recomendados pelo CBR, na data de sua utilização.

Natal/RN, em 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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Apêndice ao D, do Edital de Credenciamento nº 02/2019, do HNNa

                      

MARINHA DO BRASIL 
HOSPITAL NAVAL DE NATAL

    TABELAS DE DIETAS E MATERIAIS ESPECIAIS PARA HOSPITAIS

      1.0 - DIETAS 

ITEM PRODUTO VOLUME VALOR

01 Diason Energy Hp 1000 R$ 1.763,75

02 Diason 1.0 1000 R$ 986,27

03 Nutrison 1.0 1000 R$ 535,50

04 Nutrison Energy 1.5 1000 R$ 1.062,50

05 Nutrison Energy Multi  Fibre 1.5 1000 R$ 1.049,75

06 Nutrison Protein Plus  Mf 1000 R$ 1.436,50

07 Nutrison Protein Plus  Mf 500 R$ 651,95

08 Nutrison Cubison 1000 R$ 1.105,00

09 Peptisorb 1000 R$ 1.081,47

10 Protison 500 R$ 807,59

11 Fresubin Original 500 R$ 306,00

12 Fresubin Original 1000 R$ 552,50

13 Fresubin Energy 1000 R$ 1.062,50

14 Fresubin Energy 500 R$ 586,50

15 Fresubin Energy Fibre 1000 R$ 1.054,00

16 Fresubin Energy Fibre 500 R$ 599,25

17 Fresubin Energy Hp 1000 R$ 1.534,25

18 Fresubin Energy Hp 500 R$ 939,25

19 Survimed 500 Ml 500 R$ 552,50

20 Survimed 1000 Ml 1000 R$ 1.083,75

21 Diben 1000 R$ 998,75

22 Frebini Energy 500 R$ 293,25

23 Frebini Original 500 R$ 284,75

24 Frebini Original Fibre 500 R$ 311,95

25 Frebini Energy Fibre 500 R$ 233,75

26 Fresubin Origiinal Fibre 1000 R$ 743,75

27 Fresubin Origiinal Fibre 500 R$ 412,25

28 Fresubin Lipid 500 R$ 514,25
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29 Fresubin Soya Fibre 1000 R$ 777,75

30 Fresubin Hepa 500 R$ 348,50

31 Fresubin Original Fibre 1500 R$ 841,50

32 Fresubin  Energy Fibre 1500 R$ 1.151,75

33 Fresubin Original Eb 1500 R$ 612,00

34 Fresubin Energy Eb 1500 R$ 1.007,25

35 Fresubin Protein Energy Drink Avelã / Chocolate  Frutas 
Vermelhas/Baunilha/Abacaxi/Capuccino

200 R$ 114,75

36 Fresubin Energy Drink Baunilha/Morango  Chocolate 200 R$ 106,25

ITEM  PRODUTO 
(FÓRMULAS INFANTIS)

VOLUME VALOR

37 Nan Supreme 1 400 R$ 26,05

38 Nan Ssupreme 1 800 R$ 55,23

39 Nan Supreme 2 400 R$ 22,76

40 Nan Supreme 2 800 R$ 50,07

41 Impact 1000 R$ 974,06

42 Isosource 1.5 1000 R$ 926,71

43 Novasource Senior 1000 R$ 1.212,97

44 Novasource Gc HP 1000 R$ 989,97

45 Novasource Gc 1.5 1000 R$ 4.879,34

46 Peptamen 1.5 1000 R$ 997,13

47 Peptamen Hn 500 R$ 803,56

Obs: As dietas que não constarem na tabela serão faturadas como  BRASÍNDICE  Preço de Fábrica (PF)
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2.0 – MATERIAIS ESPECIAIS 

ITEM PRODUTO
REFERÊNCIA 
SIMPRO/TUSS ANVISA VALOR

1 Caneta para eletrobisturi 72392410 10150470511 R$ 52,50
2 Cateter duplo J (urologia) 70129347 10330710044 R$ 400,50
3 Cateter mono lumen 166535 10312210026 R$ 65,50
4 Cateter pig tail centimetrado 276573 10212990007 R$ 450,50
5 Cateter triplo lumen 121428 10396320066 R$ 220,50
6 Fio guia 0,014 70253846 10212990190 R$475,50
7 Fio guia 0,035 (hemodinâmica) 70253617 80012280073 R$ 475,50
8 Fio guia amplatz 70250863 1033070006 R$ 750,00
9 Grampeador circular (21mm à 33mm)

70917639
80145901301 R$ 1.500,00

10 Grampeador echelon 260413 80145901527 R$ 1.950,00
11 Kit vertebroplastia 253609 800285220001 R$ 7.500,00
12 Manta térmica 262187 10349000381 R$ 75,00
13 Marcapasso temporario 70204829 10289680066 R$ 950,00
14 Mascara laringea 124946 80117580445 R$ 80,50
15 Sonda naso enteral freka 70713774 80145110220 R$ 60,00
16 Surgicel 5,5 x 7,5 70327475 10132590056 R$ 90,00

 17 Transdutor de pressao 45301 80219050066 R$ 95,50
18 Tubo de ventilação 248129 80073250030 R$ 135,00

Obs:
1. Não haverá a incidência de margem de comercialização sobre o valor do produto acima.

2. Os materiais constantes nesta tabela isentam a apresentação de nota fiscal de compra, entretanto requer a 
apresentação dos invólucros originais dos produtos utilizados, para o Serviço de Auditoria do Hospital Naval 
de Natal, por ocasião do encaminhamento da produção hospitalar.

3. A apresentação dos itens constantes nesta tabela não isenta o CREDENCIANTE de pesquisar no mercado 
local  fornecedores que pratiquem preços mais vantajosos para a Administração Naval. Outrossim os materiais 
adquiridos por meio de licitações poderão ser encaminhados ao CREDENCIADO, caso disponíveis, sendo 
praticado para tanto, a taxa de comercialização  de 15% (quinze por cento). 

4. Havendo a necessidade de OPME que não conste neste Apêndice, deverá ser enviado à  Divisão de 
Auditoria do Hospital Naval de Natal, e-mail c.porto@marinha.mil.br, 03 (três) orçamentos de fornecedores 
do CREDENCIADO sendo imprescindível a indicação do CNPJ de cada fornecedor, nome do fabricante, 
código da ANVISA e no caso de único fornecedor apresentar carta de exclusividade. Os orçamentos serão 
autorizados pela Divisão de Auditoria do Hospital Naval de Natal no prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) 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, após conferida as indicações 
e os protocolos da Diretoria de Saúde da Marinha, podendo ser passível de certificação e renegociação 
de valores junto aos fornecedores. O pagamento será realizado mediante confirmação de valores através
da apresentação de nota fiscal, sendo remunerado pelo Preço de Fábrica (PF) acrescido de majoração, de 
20% (vinte por cento), destinado a cobrir as despesas com impostos, contribuições, custos administrativos e 
logísticos.

Natal, 19 de fevereiro de 2021.

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

Presidente da Comissão Especial de Credenciamento
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