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01-APRESENTAÇÃO
O Serviço de Regulação em Saúde tem grande importância para a garantia de
serviços aos indivíduos dentro dos moldes constitucionais de universalidade, equidade no
acesso aos serviços e integralidade nos cuidados. Segundo Eugênio Vilaça, 2010,
“procurando garantir a prestação da atenção certa, no lugar certo, com a qualidadecerta e
com o custo e de forma humanizada”.
Esse protocolo tem como objetivo auxiliar os profissionais de saúde nas
assistências, orientações e encaminhamentos aos usuários, permitindo resolução mais
rápida e eficiente das enfermidades, gerando melhor qualidade de vida aos pacientes.
Todas as orientações são baseadas em evidências e de acordo com os protocolos clínicos
e linhas de cuidado da SMS Divinópolis, bem como do Ministério da Saúde e de outras
fontes de informações científicas, descrevendo a prática da medicina para subsidiar as
decisões terapêuticas. Os profissionais devem ter autonomia para tomada de decisão, não
sendo objetivo de este documento substituir a gestão da clínica dos profissionais no
exercício profissional.
Protocolos de regulação são instrumentos de ordenação dos fluxos de
encaminhamento, que qualificam o acesso e viabilizam a atenção integral ao paciente,
orientando quanto à competência dos níveis de atenção, observando o grau de
complexidade e resolutividade de cada um deles, devendo ser realizado por profissional
de saúde, levando em conta a classificação de risco, e alternativa assistencial mais
adequada.
A Diretoria de Regulação de Divinópolis é um complexo descentralizado e
hierarquizado que se destina a regular controlar e avaliar os procedimentos diagnósticos,
clínicos, alguns cirúrgicos, órteses e próteses e materiais especiais não relacionados ao
ato cirúrgicos. As vagas para esse nível de complexidade são finitas e, portanto o
encaminhamento para consultas e a solicitação dos exames complementares deve ser uma
conduta reservada apenas àqueles pacientes com boa indicação clínica, baseada nas
melhores evidências disponíveis.
Além disso, em atendimento a atual Política Nacional de humanização, deve-se
em todos os níveis de atenção à saúde estabelecer acolhimento com postura ética, tendo
recursos que reconhece o usuário como sujeito participativo no processo de produção de
saúde.
A SEMUSA/Divinópolis vem, através desse documento, orientador sobre a
Regulação dos Serviços de Saúde do município de Divinópolis e dos municípios com
referência, promover conhecimento do acesso aos serviços, além de estimular a
introdução ou ampliação das atividades e estratégias relativas ao desempenho da
regulação, pretendendo fortalecer a gestão municipal e o sistema de saúde como um todo.
Também, pretende-se ao longo do tempo, incorporar novos anexos contemplando
outras prioridades e atualizando as condutas preconizadas, devido à dinâmica existente no
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campo da medicina. Portanto, esses protocolos são dinâmicos e devem ser revistos
regularmente para atualização e implantação de novas tecnologias em saúde.
CAPÍTULO I: NORMATIZAÇÃO E ASPECTOS CONCEITUAIS
02-ORIENTAÇÕES
2.1-CONCEITOS UTILIZADOS
 Procedimentos agendados - Marcações realizadas sem critérios de Priorização.
 Procedimentos regulados - Procedimentos de Média Complexidade com baixa
oferta ou de Alta Complexidade (custo elevado), que são analisados e agendados
pelos médicos autorizadores, baseando-se em Protocolo. Classificando-os
comourgentes eletivos ou não pertinentes com justificativa, sendo feito o
agendamento em seguida; caso não haja vaga disponível permanece como
analisado, aguardando vaga.
 Procedimentos Autorizados - Solicitações de autorizações de procedimentos de
Alta Complexidade, feitas pelo próprio prestador, sendo submetidos à análise e
autorização médica de acordo comprotocolo.
 Demanda aberta - Marcações realizadas sem critérios de priorização no
estabelecimento executante. São os exames laboratoriais, anatomia
patológica/citopatologia, urgências ortopédicas, reabilitação e procedimentos de
fisioterapia.
2.2-PROTOCOLO PARA PREENCHIMENTO DOS LAUDOS
2.2.1-PARA LAUDOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES (ANEXO)
 Identificação do Estabelecimento de Saúde (solicitante/executante)
 Identificação do paciente
 Justificativa do exame
 Procedimento solicitado
 Campo para preenchimento no caso de causas externas
 Autorização
Devem ainda:
 “Identificação do Estabelecimento de Saúde”- nome do estabelecimento
solicitante; caso necessário colocarnome do estabelecimento executante;
 “Identificação do Paciente”- nome do paciente, número do Cartão Nacional de
Saúde (CNS), data do nascimento, sexo, nome da mãe ou responsável, telefone de
contato, endereço completo (rua, bairro, cidade, CEP);
 “Justificativa do exame”- preenchimento exclusivamente pelo médico, e todos os
campos devem ser preenchidos com clareza, identificando sinais e sintomas,
condições que justifiquem o internamento, principais resultados de provas
diagnósticas, diagnóstico inicial, CID principal, secundário e causas associadas;
 “Procedimento Solicitado”-Preenchimento pelo médico. Todos os campos são
obrigatórios e devem ser preenchidos com clareza, descrição e código do
procedimento, data e dados do profissional solicitante;
 “Causas externas”-Devem serpreenchidas no caso de ocorrência de acidentes ou
violência;
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“Autorização”- nome do profissional autorizador, código do órgão emissor,
número do documento: CNS/CPF do profissional autorizador, nº. do conselho de
classe e assinatura do autorizador.

Obs.:
 Toda solicitação de exame/procedimento deve ser feita em documento próprio,
normatizado pelo Serviço Municipal de Controle, Avaliação e Regulação da
SEMUSA/Divinópolis-MG;
 Os exames/procedimentos a serem solicitados são aqueles aceitos e consolidados
pelo Ministério da Saúde, pela tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais –
SIA/SUS e que estejam disponíveis pela SEMUSA;
 Toda solicitação de exame/procedimento para ser autorizada deve estar preenchida
corretamente, de maneira legível e em todos os campos: nome completo, idade,
número do prontuário, sexo e origem do paciente;
 Descrever o quadro clínico (anamnese e exame físico) que justifique o pedido,
principalmente se for indicado prioridade, descrevendo ou anexando também
resultados (XEROX) de exames prévios, relacionados ao quadro, se realizados;
 Cada requisição de Exame deve conter apenas 01 (um) pedido de Exame,
preenchido de maneira legível e com o CÓDIGO do Procedimento solicitado de
acordo com a descrição da “Tabela de Procedimentos do SIA/SUS”;
 É necessário data da solicitação e identificação do médico assistente, com carimbo
e assinatura;
 O formulário de Requisição de Exames deve estar identificado, com o carimbo da
Unidade de Saúde e com a pós-consulta realizada onde o paciente foi atendido.
 ATENÇÃO: O preenchimento adequado é importante para que o
exame/procedimento seja autorizado e no caso de exames com pouca oferta possa
ser avaliada a ordem de prioridade.
 Não preenchimento adequado determinará a devolução da solicitação para
que seja refeita pelo profissional.









2.2.2-LAUDO DE APAC (ANEXO)
Identificação do Estabelecimento de Saúde (solicitante)
Identificação do paciente
Procedimento Solicitado
Procedimento secundário
Justificativa do procedimento solicitado
Responsável pela solicitação
Autorização
Identificação do estabelecimento de Saúde (executante).

Devem ainda:
 Primeira parte do laudo “Identificação do Estabelecimento de Saúde”- deve
constar de modo legível, o nome do estabelecimento solicitante e os demais campos
devem serpreenchidos, inclusive o CNES;
 “Identificação do Paciente”-são as informações sociais. Esse campo poderá ser
preenchido pelo funcionário administrativo do estabelecimento, manuscrito ou
digitado (letras legíveis, sem rasuras, evitar abreviaturas, tinta azul ou preta). Todas
as lacunas têm obrigatoriedade preenchimento;
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 “Procedimento Solicitado”-preenchimento exclusivamente pelo médico, com
clareza e sem rasuras;
 “Justificativa do(s) procedimento(s) solicitado(s)”-preenchimento de todas as
lacunas exclusivamente pelo médico, com clareza e sem rasuras;
 “Solicitação”-nome do profissional solicitante, data da solicitação, CNS/CPF,
assinatura e carimbo (nº do registro do Conselho);
 “Autorização”-nome do profissional autorizador, código do órgão emissor, nº do
documento (CNS/CPF do profissional autorizador, data da autorização, assinatura e
carimbo, no do registro do Conselho);
 “Identificação do Estabelecimento de Saúde” (executante)-nome do
Estabelecimento de Saúde executante e nº de CNES.



















2.3-PROCEDIMENTOS SOLICITADOS EM LAUDO DE APAC
Tomografia Computadorizada
Audiometria
Cateterismo
Ressonância Magnética
Densitometria
Cintilografia
Oftalmologia
Litotripsia
Odontologia
Marca-passo
Postectomia
Acompanhamento pós-bariátrica
Colonoscopia
Iodoterapia
Tratamento de Hipertireoidismo
Braquiterapia
Sorologia de Possivec doador de córnea/esclera
Biopsia de Medula Óssea

Obs.:
 Caso seja necessária a solicitação de mais de um tipo de Tomografia ou
Ressonância Magnética, o Médico solicitante poderá preencher apenas 01 (um)
laudo, identificando em cada campo o tipo de procedimento. A liberação, ou não,
dependerá da análise feita pelo médico autorizador.
 Os procedimentos de Quimioterapia, Radioterapia, CAPS e Órtese e Prótese
precisam de informações contidas no verso do laudo.
 As APAC‟s/AIH‟s que são instrumentos de cobrança dos serviços produzidos pelos
prestadores, só serão processadas se todos os “campos dos laudos” estiverem
claramente preenchidos, sem rasuras, sendo considerados alguns itens:
 Nome do paciente (evitar abreviaturas);
 Nome da mãe ou responsável (evitar abreviaturas);
 Cartão Nacional do SUS (endereço completo, inclusive CEP);
 Data da solicitação do laudo;
 Nome do médico autorizador (CPF, CNS, CRM, carimbo, e assinatura,
data da autorização).
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 Os Laudos devem estar devidamente preenchidos, com letra legível, sem rasuras,
em duas vias, sendo a primeira original.
2.4-CRITÉRIOS DE PRIORIDADE
O Serviço de Regulação do Município de Divinópolis permite, no momento da
solicitação de exame/consulta especializada, a priorização por cores:
 VERMELHO: são situações clínicas graves e/ou que necessitam um agendamento
prioritário, em até 30dias.
 AMARELO: são situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário,
para próximos dias, em até 90dias.
 VERDE: são situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário,
podendo aguardar até 180dias.
 AZUL: são situações clínicas que não necessitam um agendamento prioritário,
podendo aguardar mais que 180 dias.
ATENÇÂO: trata-se exclusivamente de regulação ambulatorial. Toda situação
que necessitar encaminhamento imediato ao especialista ouremoção, em caso de urgência
ou emergência comrisco de morte NÃO DEVE SER ENCAMINHADO AO SERVIÇO
DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL, ENCAMINHAR DIRETAMENTE PARA A
UPA.
NÃO se pretende com este documento esgotar todas as situações, mas sim sugerir a
melhor conduta para as situações mais freqüentes em cada tipo de
encaminhamento/exame.
2.5-REGRA PARA A REGULAÇÃO:
3.5.1-O REGULADOR tem as seguintes possibilidades no Serviço de
Regulação:
 NEGAR:neste caso o procedimento/consulta especializada é efetivamente negado
(falta de critérios para o encaminhamento ou paciente encaminhado para
especialidade/exame incompatível com a clínica).
O solicitante deverá reinserir o caso no SIS-Regulação caso julgue necessário.
Deve-se justificar o motivo da negativa. Todos os casos sem necessidade ou o
encaminhamento para especialidade/exame incompatível com o caso clínico devem
ser NEGADOS a fim de não mais permanecerem na lista de espera ou pendentes
para regulação;
 DEVOLVER:neste caso o procedimento/consulta especializada é devolvido para
complementação de dados (faltam informações clínicas para subsidiar a decisão do
REGULADOR).
Neste caso, o SOLICITANTE recebe uma informação da devolução e pode
complementar a indicação. O paciente permanece na lista de casos PENDENTES
para regulação, porém até que haja a complementação dos dados, ficam invisíveis
ao REGULADOR;
 Deixar como PENDENTE:neste caso o REGULADOR deixa PENDENTE para
que o próprio ou outro REGULADOR possam posteriormente realizar a regulação
do caso. Utiliza-se essa modalidade geralmente quando o REGULADOR está de
acordo com o encaminhamento, mas não há vagas para o momento e deseja que a
regulação fique visível no histórico do paciente. O encaminhamento permanece
visível na lista de PENDENTES para o REGULADOR;
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 AUTORIZAR:neste caso o REGULADOR autoriza o encaminhamento/exame e
tem duas possibilidades: caso haja vagas disponíveis escolher a unidade
EXECUTANTE e a data e horário disponíveis; não havendo vaga disponível,
passar para a FILA DE ESPERA (neste caso não fica mais visível na lista de
PENDENTES para o REGULADOR); voltar à tela e mudar a opção para
PENDENTE, porém visível ao REGULADOR. Sugere-se a terceira opção naqueles
casos em que há prioridade e o REGULADOR quer continuar acompanhando o
agendamento; Checklist para Regulação.
2.5.2-GERAIS:
 O médico REGULADOR deve realizar a regulação de todas as consultas e
encaminhamentos para exames dentro de sua competência;
 A maioria dos atendimentos na Atenção Primária (APS) (90%) deve e pode ser
resolvidos na própria Unidade de APS. Procurar investigar o caso e realizar o
tratamento até onde for possível na APS, pois é melhor e mais eficiente para o
paciente. Somente autorizar aqueles casos em que a especialidade focal ou o exame
complementar sejam fundamentais para o diagnóstico ou acompanhamento;
 Nenhum exame complementar é inócuo e todo exame tem falsos positivos que
muitas vezes induz a submeter o paciente a exames e consultas desnecessárias.
Portanto evitar todo exame e consulta não necessário;
 Todo caso NEGADO ou DEVOLVIDO deve ser discutido com o profissional
solicitante ou em equipe, o que contribui para a educação permanente de todos os
profissionais envolvidos na assistência. Além disso, justificar bem a conduta no
próprio Serviço de Regulação;
 NEGAR todo caso cuja indicação não esteja suportada em boa fundamentação
científica, ou baseada em evidências. As vagas para nível secundário são finitas e
todo paciente mal indicado para exames complementares e consultasespecializadas,
além de potencializar a iatrogênese, acaba ocupando uma vaga de algum paciente
que realmente necessita ou que tem prioridade na indicação clínica, prejudicando
toda a rede assistencial, aumentando o tempo de espera para todos;
 Sempre agendar consulta ou vaga especializada levando em consideração:
1º-A unidade executante de preferência pelo solicitante e mais próxima da
residência do paciente;
2º-Data adequada para o tempo de espera relativo ao caso clínico e seja
possível informar o paciente do agendamento;
 Quando AGENDADA consulta/exame com prioridade, procurar acionar
imediatamente o responsável da unidade para providenciar a comunicação ao
paciente;
 Depois de AGENDADA a consulta/exame e se o paciente não tiver possibilidade
de comparecer ou não houver mais necessidade, imediatamente cancelar o
agendamento informando o motivo, a fim de disponibilizar a vaga para outro
paciente;
 Sugere-se iniciar a REGULAÇÂO filtrando os pacientes pelo CNES da sua
unidade de saúde e classificando os casos iniciando pelos prioritários
VERMELHOS, AMARELOS, VERDES e posteriormente classificar novamente os
casos por DATA, iniciando por aqueles mais antigos;
 Priorizar aqueles casos melhor descritos (anamnese, exame físico, exames
complementares) cuja justificativa seja mais compatível com o
exame/encaminhamento solicitado;
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2.6-NORMATIZAÇÕES
2.6.1-COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES
 Unidades de Atenção Primária:
Toda Unidade de atenção primária deverá coordenar o cuidado dos pacientes
assistidos, devendo ser SOLICITANTES dos pedidos de exames/consultas
especializadas da própria unidade. FLUXOGRAMA (ANEXO)
 Unidades de Atenção Secundária:
Policlínicas, Ambulatórios Especializados-SERSAM, CRER, SEO.
As Unidades de Atenção Secundária, como EXECUTANTES, devem disponibilizar
todas as suas vagas de exames complementares e consultas especializadas
ambulatoriais através do SIS. Parte dessas vagas será utilizada para o Retorno de
pacientes e as demais serão disponibilizadas para primeira consulta. Cabe ao
EXECUTANTE a formatação da agenda para disponibilização das vagas
mensalmente.
Cabe ainda a função de comunicação com os usuários e as unidades de saúde
quando da necessidade de transferência de agenda.
Cabe ao EXECUTANTE incluir no SIS-Regulação a solicitação dos retornos para
os pacientes atendidos na própria unidade, quando necessário. Não encaminhar para
as unidades de Atenção Primária fazerem esse agendamento. FLUXOGRAMA
(ANEXO)
 Demais Unidades
As UPAS e demais unidades de Atenção Secundária incluindo as Policlínicas e
Ambulatórios Especializados Hospitalares não terão a disponibilidade de
solicitação de novas vagas para outras unidades pelo SIS-Regulação. Havendo
necessidade desse encaminhamento deverá ser avaliado pelo médico responsável
pelo paciente na unidade de Atenção Primária mais próxima do domicílio. Caberá
nesse caso à Unidade de APS a inclusão no SIS-Regulação, de acordo com a
indicação clínica.
2.6.2-SITUAÇÕES ESPECIAIS
 Solicitações externas à Unidade de APS (particulares ou fora da rede própria)
Caberá ao médico assistente responsável pelo paciente na Atenção Primária avaliar
a indicação e, a unidade realiza a inclusão no SIS-Regulação, se necessário, para
pacientes de sua responsabilidade;

IMPORTANTE!
Todos os protocolos estarão sujeitos a revisão anual e abertos a sugestões de
inclusão de novas indicações de sua realização conforme demanda por escrito e
embasada cientificamente por todos os médicos da Rede Municipal de Saúde. A
realização dos mesmos não tem como objetivo tirar a liberdade ética dos médicos,
mas sim facilitar o acesso aos pacientes aos exames que lhe trarão agilidade de
acesso e consequente tratamento precoce.

10

CAPÍTULO II:
03-FLUXO PARA SOLICITAÇÕES DE PROCEDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO
SUS
Procedimento a ser
solicitado

Unidade de Saúde - Pré Consulta
Hemominas
Conveniados
Prestadores

É de US que
acessa o
SIS?

NÃO

Contratados
(APAE, HBM, HSJD)

SIM

Policlínica, CRER,
SEO, SERSAM, UPA,
UEAS, Unacon, CISVI

SIM
UBS

Profissional responsável gera o pedido:
Fichas de Solicitação, Ficha de referência, TFD, AIH,
APAC

Pós-consulta:
Alimentação do
SIS

Outros Municípios
da Micro

Protocolo
Regulação

Controle do
acesso

NÃO

Finaliza
neste
Nível?

SIM
N
e
g
a

P
e
n
d
e
n
t
e

A
u
t
o
r
i
z
a

Agendamento
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ÍNDICE:
Esse documento se dá de acordo com a estrutura da tabela de
procedimentos/medicamentos/OPM do SUS e dentro da especificidade das necessidades
da Secretaria Municipal de Divinópolis
APRESENTAÇÃO
CAPÍTULO I- NORMATIZAÇÃO E ASPECTOS CONCEITUAIS
CAPÍTULO II-FLUXO PARA SOLICITAÇÕES DE PROCEDIMENTOS DOS
USUÁRIOS DO SUS
CAPÍTULO

III-PROCEDIMENTOS REGULADOS
ACORDO COM SUA NUMERAÇÃO:

DA

SIGTAP-

DE

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
02-COM FINALIDADE DIAGNÓSTICAINTERVENCIONISTA
01-coleta de material:
01-Coleta de materiais por meio de punção/biópsia
02-Diagnóstico em laboratório clínico
03-Diagnóstico por anatomia, patologia e citologia
01-Exames citopatológicos
02-Exames anatomopatológicos
04-Diagnóstico por radiologia
01-Exames radiológicos da cabeça e pescoço
02-Exames radiológicos da coluna vertebral
03-Exames radiológicos do tórax e mediastino
04-Exames radiológicos da cintura escapular e dos membros superiores
05-Exames radiológicos do abdômen e pelve
06-Exames radiológicos da cintura pélvica e dos membros inferiores
05-Diagnóstico por Ultra-sonografia
01-Ultra-sonografias do sistema circulatório (qualquer região anatômica)
02-Ultra-sonografias dos demais sistemas
06-Diagnóstico por tomografia
01-Tomografia da cabeça, pescoço e coluna vertebral
02-Tomografia do tórax e membros superiores
03-Tomografia do abdômen, pelve e membros inferiores
07-Diagnóstico por Ressonância Magnética
01-RM da cabeça, pescoço e coluna vertebral
02-RM do torax e membros superiores
03-RM do abdomen, pelve e membros inferiores
08-Diagnóstico por Medicina Nuclear in vivo
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01-Aparelho cardiovascular
02-Aparelho digestivo
03-Aparelho endócrino
04-Aparelho geniturinário
05-Aparelho esquelético
06-Aparelho nervoso
07-Aparelho respiratório
08-Aparelho hematológico
09-Outros métodos de diagnóstico em medicina nuclear in vivo
09-Diagnóstico por Endoscopia
01-Aparelho digestivo
02-Aparelho urinário
03-Aparelho ginecológico
04-Aparelho respiratório
10-Diagnóstico por radiologia intervencionista
01-Exames radiológicos de vasos sangüíneos e linfáticos
02-Vias biliares
11-Métodos diagnósticos em especialidades
01-Diagnóstico em angiologia
02-Diagnóstico em cardiologia
03-Diagnóstico cinético funcional
04-Diagnóstico em ginecologia-obstetrícia
05-Diagnóstico em neurologia
06-Diagnóstico em oftalmologia
07-Diagnóstico em otorrinolaringologia/fonoaudiologia
08-Diagnóstico em pneumologia
09-Diagnóstico em urologia
10-Diagnóstico em psicologia-psiquiatria
12-Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia
01-Exames do doador/receptor
02-Procedimentos especiais em hemoterapia
13-Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental
01-Exames relacionados a doenças e agravos de notificação compulsória
02-Exames relacionados ao meio ambiente
14-Diagnóstico por teste rápido
01-Teste realizado fora da estrutura de laboratório
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
03-CLÍNICOS
01-Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos
01-Consultas médicas/outros profissionais de nível superior
02-Atendimento/Acompanhamento em saúde do trabalhador
04-Outros atendimentos realizados por profissionais de níveis superior
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05-Atenção domiciliar
06-Consulta/Atendimento ás urgências (em geral)
07-Atendimento/acompanhamento em reabilitação física, mental, visual
emúltiplas deficiências
08-Atendimento/Acompanhamento psicossocial
09-Atendimento/Acompanhamento em saúde do idoso
10-Atendimentos de enfermagem (em geral)
11-Atendimento/Acompanhamento queimados
12-Atendimento/acompanhamento de diagnóstico
dedoençasendócrinas/metabólicas e nutricionais
13-Acompanhamento em outras especialidades
02-Fisioterapia
01-Assistência fisioterapêutica em alterações obstétricas, neonatais e
uroginecológicas
02-Assistência fisioterapêutica em alterações oncológicas
03-Assistência fisioterapêutica em oftalmologia
04-Assistência fisioterapêutica cardiovasculares e pneumo-funcionais
05-Assistência fisioterapêutica nas disfunções músculo esqueléticas (todas as
origens)
06-Assistência fisioterapêutica nas alterações em neurologia
07-Assistência fisioterapêutica em queimados
04-Tratamento em oncologia
01-Radioterapia
02-Quimioterapia paliativa-adulto
03-Quimioterapia para controle temporário de doença-adulto
04-Quimioterapia prévia (neoadjuvante/citorredutora)-adulto
05-Quimioterapia adjuvante (profilática) – adulto
06-Quimioterapia curativa-adulto
07-Quimioterapia de tumores de criança e adolescente
08-Quimioterapia - procedimentos especiais
09-Medicina nuclear - terapêutica oncológica
10-Gerais em oncologia
05-Tratamento em nefrologia
01-Tratamento dialítico
06-Hemoterapia
01-Procedimentos destinados a obtenção do sangue para fins de assistência
hemoterápica
02-Medicina transfusional
07-Tratamentos odontológicos
01-Dentística
02-Endodontia
03-Periodontia clínica
04-Moldagem/Manutenção
09-Terapias especializadas
14

02 - Terapias em doenças alérgicas
03 - Terapias do aparelho geniturinário
05 - Práticas integrativas e complementares
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
04-CIRURGICOS
01-Pequena cirurgia e cirurgia de pele, tecido subcutâneo e mucosa
01-Pequenas cirurgias
02-Cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa
03-Cirurgia
MEDICAMENTOS
06-MEDICAMENTOS
Listagem Oficial
Divinópolis

de Medicamentos

Padronizados-FarmáciaMunicipal-

PROCEDIMENTOS-ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
07-ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
01-Órteses / próteses e materiais especiais não relacionadas ao ato cirúrgico
01-OPM auxiliares da locomoção
02-OPM ortopédicas
03-OPM auditivas
04-OPM oftalmológicas
05-OPM em gastroenterologia
06-OPM em urologia
07-OPM em odontologia
09-Substituição / Troca em órteses / próteses
10-OPM em queimados
ANEXOS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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CAPÍTULO III: PROCEDIMENTOS REGULADOS DA SIGTAP- DE ACORDO
COM SUA NUMERAÇÃO.
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA:
02-COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA INTERVENCIONISTA
Atenção ambulatorial especializada compreende os cuidados ou tratamentos que
extrapolam a capacidade de resolução dos serviços de atenção primária; que são
referenciados ou encaminhados pelas portas de entrada do sistema e são prestados a
indivíduos e/ou grupos.
No município, os atendimentos das especialidades são realizados na Policlínica incluindo
serviços de apoio diagnóstico (exames de imagem; RX e ultrassom) de tratamento
ambulatório, programas específicos. A equipe é multiprossional e de especialistas.
Os profissionais de saúde, nas unidades básicas, organizam a demanda dos usuários para
os serviços de consultas, apoio diagnóstico, os programas, procedimento de média
complexidade, avaliando a necessidade, cadastrando e permitindo o acesso.
01-coleta de material:
Grupo:
Sub-Grupo:

02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
01 - Coleta de material

01-Coleta de materiais por meio de punção/biópsia
02.01.01.001-1-AMNIOCENTESE
02.01.01.002-0-BIOPSIA / PUNCAO DE TUMOR SUPERFICIAL DA PELE
02.01.01.003-8-BIOPSIA CIRURGICA DE TIREOIDE
02.01.01.004-6-BIOPSIA DE ANUS E CANAL ANAL
02.01.01.005-4-BIOPSIA DE BACO POR PUNCAO / ASPIRACAO
02.01.01.006-2-BIOPSIA DE BEXIGA
02.01.01.007-0-BIOPSIA DE BOLSA ESCROTAL
02.01.01.008-9-BIOPSIA DE CONDUTO AUDITIVO EXTERNO
02.01.01.009-7-BIOPSIA DE CONJUNTIVA
02.01.01.010-0-BIOPSIA DE CORDAO ESPERMATICO (UNILATERAL)
02.01.01.011-9-BIOPSIA DE CORNEA
02.01.01.015-1-BIOPSIA DE ENDOMETRIO
02.01.01.016-0-BIOPSIA DE ENDOMETRIO POR ASPIRACAO MANUAL INTRAUTERINA
02.01.01.017-8-BIOPSIA DE EPIDIDIMO
02.01.01.018-6-BIOPSIA DE ESCLERA
02.01.01.019-4-BIOPSIA DE FARINGE
02.01.01.021-6-BIOPSIA DE FIGADO POR PUNCAO
02.01.01.022-4-BIOPSIA DE GANGLIO LINFATICO
02.01.01.023-2-BIÓPSIA DE GLÂNDULA SALIVAR
02.01.01.024-0-BIOPSIA DE IRIS, CORPO CILIAR, RETINA, COROIDE, VITREO E
TUMOR INTRA OCULAR
02.01.01.026-7-BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA / CEU ABERTO
02.01.01.027-5-BIOPSIA DE MEDULA OSSEA
02.01.01.028-3-BIOPSIA DE MUSCULO (A CEU ABERTO)
02.01.01.029-1-BIOPSIA DE NERVO
02.01.01.030-5-BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DA CINTURA ESCAPULAR (POR
AGULHA / CEU ABERTO)
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02.01.01.031-3-BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DA CINTURA PELVICA (POR
AGULHA / CEU ABERTO)
02.01.01.032-1-BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DE MEMBRO INFERIOR (POR
AGULHA / CEU ABERTO)
02.01.01.033-0-BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DE MEMBRO SUPERIOR (POR
AGULHA / CEU ABERTO)
02.01.01.034-8-BIÓPSIA DE OSSO DO CRÂNIO E DA FACE
02.01.01.035-6-BIOPSIA DE PALPEBRA
02.01.01.036-4-BIOPSIA DE PAVILHAO AURICULAR
02.01.01.037-2-BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES
02.01.01.038-0-BIOPSIA DE PENIS
02.01.01.039-9-BIOPSIA DE PIRAMIDE NASAL
02.01.01.040-2-BIOPSIA DE PLEURA (POR ASPIRAÇÃO/AGULHA / PLEUROSCOPIA
02.01.01.041-0-BIOPSIA DE PROSTATA
02.01.01.042-9-BIOPSIA DE PULMAO POR ASPIRACAO
02.01.01.043-7-BIOPSIA DE RIM POR PUNCAO
02.01.01.044-5-BIOPSIA DE SEIO PARANASAL
02.01.01.045-3-BIOPSIA DE SINOVIA
02.01.01.046-1-BIOPSIA DE TESTICULO
02.01.01.047-0-BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE – PAAF
02.01.01.048-8-BIOPSIA DE URETER
02.01.01.049-6-BIOPSIA DE URETRA
02.01.01.050-0-BIOPSIA/PUNÇÃO DE VAGINA
02.01.01.051-8-BIOPSIA/PUNÇÃO DE VULVA
02.01.01.052-6-BIÓPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA
02.01.01.053-4-BIOPSIA ESTEREOTAXICA
02.01.01.054-2-BIOPSIAPERCUTANEA ORIENTADA POR
TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA ULTRASSONOGRAFIA /
RESSONANCIA MAGNETICA / RAIO X
02.01.01.056-9-BIOPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA
02.01.01.058-5-PUNCAO ASPIRATIVA DE MAMA POR AGULHA FINA
02.01.01.059-3-PUNCAO DE CISTERNA SUB-OCCIPITAL
02.01.01.060-7-PUNCAO DE MAMA POR AGULHA GROSSA
02.01.01.061-5-PUNCAO DE VAGINA
02.01.01.062-3-PUNCAO EXPLORADORA DO DEFERENTE
02.01.01.063-1-PUNCAO LOMBAR
02.01.01.064-0-PUNCAO P/ ESVAZIAMENTO
02.01.01.065-8-PUNCAO VENTRICULAR TRANSFONTANELA
02.01.01.066-6-BIOPSIA DO COLO UTERINO

 Os procedimentos abaixo são possíveis de realização na Policlínica, quando nas
especialisdades:
02.01.01.058-5-PUNCAO ASPIRATIVA DE MAMA POR AGULHA FINA-(PAAF guiada por

US, realizada por Cirurgião Geral, para os casos indicados pelo Mastologista). Material
encaminhado ao CIAP para anatomopatológico (Após autorização na DRS. Assim, esses
procedimentos são encaminhados diretamente da policlínica para DRS, para a devida
autorização e regulação de acordo com a PPI).
02.01.01.047-0-BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE-PAAF-02.01.01.002-0BIOPSIA / PUNCAO DE TUMOR SUPERFICIAL DA PELE- Cirurgia Geral e Pediátrica
02.01.01.004-6-BIOPSIA DE ANUS E CANAL ANAL-Proctologia-por retossigmoidoscopia.
02.01.01.026-7-BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA / CEU ABERTO-

Cirurgia Geral e Mastologia.
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Obs.: Material coletado na Policlínica é encaminhado ao CIAP para anatomopatológico (
após autorização do DRS).
02.01.01.037-2-BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES-Cirurgia Geral e Pediátrica,
Mastologia.
Os procedimentos abaixo são realizados pela Ginecologia Especializada para atendimento
das pacientes encaminhadas com alterações de exames citopatológicos, pela Unidade de
Saúde de Referência:
02.01.01.066-6 - BIOPSIA DO COLO UTERINO
02.01.01.051-8 - BIOPSIA/PUNÇÃO DE VULVA
02.01.01.050-0 - BIOPSIA/PUNÇÃO DE VAGINA

 As biopsias abaixo não são realizadas na Policlínica. Quando solicitadas são
encaminhadas para ao Serviço de Regulação. Ainda que sejam caracterizadas
também como procedimentos ambulatoriais, atualmente só são realizadas em
âmbito hospitalar (hospital dia – AIH):
02.01.01.027-5-BIOPSIA DE MEDULA OSSEA
02.01.01.028-3-BIOPSIA DE MUSCULO (A CEU ABERTO)
02.01.01.029-1-BIOPSIA DE NERVO
02.01.01.030-5-BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DA CINTURA ESCAPULAR (POR
AGULHA / CEU ABERTO)
02.01.01.031-3-BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DA CINTURA PELVICA (POR
AGULHA / CEU ABERTO)
02.01.01.032-1-BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DE MEMBRO INFERIOR (POR
AGULHA / CEU ABERTO)
02.01.01.033-0-BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DE MEMBRO SUPERIOR (POR
AGULHA / CEU ABERTO)
02.01.01.034-8-BIÓPSIA DE OSSO DO CRÂNIO E DA FACE
02.01.01.035-6-BIOPSIA DE PALPEBRA
02.01.01.036-4-BIOPSIA DE PAVILHAO AURICULAR
02.01.01.052-6-BIÓPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA
02.01.01.053-4-BIOPSIA ESTEREOTAXICA
02.01.01.054-2-BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR
TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADAULTRASSONOGRAFIA /
RESSONANCIA MAGNETICA / RAIO X
02.01.01.056-9-BIOPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA
02.01.01.048-8-BIOPSIA DE URETER
02.01.01.049-6-BIOPSIA DE URETRA
02.01.01.059-3-PUNCAO DE CISTERNA SUB-OCCIPITAL
02.01.01.060-7-PUNCAO DE MAMA POR AGULHA GROSSA
02.01.01.061-5-PUNCAO DE VAGINA
02.01.01.062-3-PUNCAO EXPLORADORA DO DEFERENTE
02.01.01.063-1-PUNCAO LOMBAR
02.01.01.064-0-PUNCAO P/ ESVAZIAMENTO
02.01.01.065-8-PUNCAO VENTRICULAR TRANSFONTANELA
Obs.:

As biopsias que exigem uma maior complexidade para realização são encaminhadas para
outro município com maior capacidade de realização de acordo com a PPI, lembrando
que para este serviço é feito uma pactuação com o município referenciado para toda a
micro e não somente o município em questão ( deve se lembrar também que estes
encaminhamentos devem constar em anexo cópias de : RG, CPF, CNS, comprovante de
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endereço recente, exames complementares se existir e o código do procedimento que se
encontra disponível na tabela SIGTAP/SUS)
02-Diagnóstico em laboratório clínico

Grupo:
02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico
Laboratório CEMAS tem sua organização estrutural inseridoindependentemente na rede
de saúde do município. É, particularmente, importante na medida em que os exames de
laboratório estão entre os principais e mais utilizados recursos no apoio diagnóstico à
prática clínica, com repercussões importantes no cuidado do paciente e custos ao sistema
de saúde.
Os profissionais de saúde, nas unidades básicas, organizam a demanda dos usuários para
os serviços de apoio diagnóstico, avaliando a necessidade, cadastrando e permitindo o
acesso.
O horário da coleta é sempre de:
 07h00min às 08h30min nas UBS/ESF;
 De 07h00min às 08h30min para exames rotineiros no CEMAS;
 De 09h00min às 11h30min para exames prioritários ( urgências ) CEMAS.
Para melhor entendimento, do serviço do município, são classificados os exames por
grupos de ações, segundo Ministério Saúde:
 GRUPO: A-Solicitados pelos profissionais da Atenção Básica-Regulação
 GRUPO: B-Dosagem de lípase, CPK, hormônios, hemocultura.
 GRUPO: C-Média complexidade: acompanhamento terapêutico Investigação
detalhada, fatores de coagulação, mielograma, erros inato do metabolismo
 GRUPO: D-Maior complexidade e custos.
Obs.:
 Os exames solicitados deverão constar na tabela SIA/SUS; alguns exames são
realizados no laboratório próprio e outros são realizados em laboratórios
conveniados. Todos os exames não realizados no CEMAS e constantes na tabela
SUS serão terceirizados para o laboratório de referencia através de contrato vigente
entre esse laboratório de apoio e a SEMUSA.
 Os pedidos devem conter a justificativa médica com dados clínicos do paciente,
presentes na requisição. Somente os resultados da lista de urgência serão
liberados no mesmo dia a partir das 17 horas.
 Parâmetros assistenciais para realização dos examesna atenção primária são de
acordo com os Critérios Clínicos, com a Linha de Cuidado de cada patologia
segundo os Cadernos da Atenção Básica, Linhas Guias e Protocolos Assistências
do município de Divinópolis / MG.
 Para agendamento é necessário apresentação do Cartão do SUS e dos nomes dos
medicamentos utilizados. Agendamento é prévio da coleta na UBS/ESF e/ou
CEMAS, e seguindo a cota estabelecida.. Casos excepcionais serão encaminhados
diretamente da Regulação para sua realização.
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 É função obrigatória da pós-consulta nas UBS/ESF o preenchimento correto das
requisições de exames laboratoriais. Orientar o paciente quanto à coleta e agendar o
dia da realização dos exames na própria UBS/ESF ou no CEMAS (caso sejam
exames especializados).
 A verificação do resultado do exame de HIV está bloqueada nas unidades, porém
não há impedimento dos senhores médicos e dentistas, quando tiverem o interesse
de ter o acesso. O laboratório restringe o acesso para resguardo ético do usuário.
-Prioridades:
 Os exames abaixo:
 Hemograma completo com plaquetas
 Glicemia de Jejum, Uréia e Creatinina
 Sódio, Potássio e Cloretos
 TGO, TGP, GGT e Fosfatase Alcalina
 PCR, VHS, Amilase
 Coagulograma e RNI
Critério de prioridades - Indicado para casos agudos em atendimento, devendo
retornar à Unidade em até 48 horas com o resultado do exame. Garantia de
atendimento pelo médico que solicitou os exames no prazo máximo de 48 horas. O
pedido deverá ser feito exclusivamente por médico, constando os seguintes dados:
nome completo, idade, procedência, suspeita clínica, data da solicitação, carimbo e
assinatura legível e justificativa da solicitação de urgência.
 Os resultados serão disponibilizados online sendo entregues às 17h00min horas do
dia útil em que foi realizada a coleta. Os demais exames serão considerados como
exames de rotina e serão entregues em 02 dias úteis após a coleta.
 Exames que a coleta deve ser no CEMAS:
 Glicemia pós-prandial;
 Glicemia pós-dextrosol;
 Glicemia às 17 horas;
 Hanseníase;
 Micológico – Pesquisa de fungos RNI
A PADRONIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS NO LABORATÓRIO
CEMA
Para atender a prática clínica, foram padronizados os exames clínicos comuns mais,
frequentemente, solicitados pelos profissionais que atuam em todas as Unidades de Saúde
vinculadas à rede municipal demonstrados de acordo com a classificação do Ministério
da Saúde no Quadro 1:
0202010040 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)
0202010074 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO
0202010163 DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE
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0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO
0202010228 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL
0202010309 DOSAGEM DE COLINESTERASE
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA
0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA
0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO
0202010570 DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES
0202010635 DOSAGEM DE SODIO
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS
0202010694 DOSAGEM DE UREIA
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS
0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS
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0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO
0202020096 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE
0202020134

DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP
ATIVADA)

0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)
0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA
0202020371 HEMATOCRITO
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO
0202020398 LEUCOGRAMA
0202020428 PESQUISA DE CORPUSCULOS DE HEINZ
0202020444 PESQUISA DE HEMOGLOBINA S
0202020460 PESQUISA DE TRIPANOSSOMA
0202020479 PROVA DE COMPATIBILIDADE PRE-TRANSFUSIONAL (COOMBS)
0202030040

DETECCAO DE RNA DO HIV-1 (QUALITATIVO)
VIA SAE

ENCAMINHADOS

0202030059

DETECCAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO) ENCAMINHADOS
VIA SAE

0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE
0202030083 DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA
0202030210 GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C ENCAMINHOS VIA SAE
0202030296

PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)
VIA SAE

ENCAMINHADOS

0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)
0202030636 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DA HEPATITE B (ANTI-HBS)
0202030644

PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTIHBE)

0202030679 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)
0202030776 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI
0202030784 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO DA HEPATITE B (ANTI-HBC-
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IGG)
0202030792

PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE
AMARELA)

0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA
0202030881 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI
0202030890

PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO DA HEPATITE B (ANTI-HBCIGM)

0202030903

PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE
AMARELA)

0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)
0202030989 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)
0202031020 PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLUORESCENCIA
0202031047 PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCENCIA)
0202031071 QUANTIFICACAO DE RNA DO HIV-1 ENCAMINHADOS VIA SAE
0202031080 QUANTIFICACAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C ENCAMINHADOS VIA SAE
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS
0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE
0202040046 IDENTIFICACAO DE FRAGMENTOS DE HELMINTOS
0202040054 PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)
0202040062 PESQUISA DE EOSINOFILOS
0202040089 PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA
0202050254 PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)
0202060381 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)
0202070255 DOSAGEM DE LITIO
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0202080013 ANTIBIOGRAMA
0202080048 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)
0202080056 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENIASE)
0202080064 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE)
0202080072 BACTEROSCOPIA (GRAM)
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO
0202080110 CULTURA PARA BAAR
0202080129 CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS
0202080196 PESQUISA DE ESTREPTOCOCOS BETA-HEMOLITICOS DO GRUPO A
0202080234 PESQUISA DE TREPONEMA PALLIDUM
0202090302 PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE
0202110087 DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)

Quadro 1-Relação de exames de rotina padronizados na rede municipal com os
respectivos códigos.
TABELA COMPLETA SIA/SUS - EXAMES PATOLOGIA CLINICA
0202010023 DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO
0202010031 DETERMINACAO DE CROMATOGRAFIA DE AMINOACIDOS
0202010040 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)
0202010058

DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA ( 5
DOSAGENS)

0202010066

DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA (4
DOSAGENS)

0202010074 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)
0202010082 DETERMINACAO DE OSMOLARIDADE
0202010090 DOSAGEM DE 5-NUCLEOTIDASE
0202010104 DOSAGEM DE ACETONA
0202010112 DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO
0202010139 DOSAGEM DE ACIDO VANILMANDELICO
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0202010147 DOSAGEM DE ALDOLASE
0202010155 DOSAGEM DE ALFA-1-ANTITRIPSINA
0202010163 DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA
0202010171 DOSAGEM DE ALFA-2-MACROGLOBULINA
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE
0202010198 DOSAGEM DE AMONIA
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO
0202010228 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL
0202010236 DOSAGEM DE CAROTENO
0202010244 DOSAGEM DE CATECOLAMINAS
0202010252 DOSAGEM DE CERULOPLASMINA
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL
0202010309 DOSAGEM DE COLINESTERASE
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB
0202010341 DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA-HIDROXIBUTIRICA
0202010350 DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICA
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA
0202010376 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA (ISOENZIMAS FRACIONADAS)
0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO
0202010406 DOSAGEM DE FOLATO
0202010414 DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA
0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO
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0202010449 DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICA DA FOSFATASE ACIDA
0202010457 DOSAGEM DE GALACTOSE
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE
0202010481 DOSAGEM DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE
0202010490 DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA
0202010511 DOSAGEM DE HIDROXIPROLINA
0202010520 DOSAGEM DE ISOMERASE-FOSFOHEXOSE
0202010538 DOSAGEM DE LACTATO
0202010546 DOSAGEM DE LEUCINO-AMINOPEPTIDASE
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO
0202010570 DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS
0202010589 DOSAGEM DE PIRUVATO
0202010597 DOSAGEM DE PORFIRINAS
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO
0202010619 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES
0202010635 DOSAGEM DE SODIO
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)
0202010660 DOSAGEM DE TRANSFERRINA
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS
0202010686 DOSAGEM DE TRIPTOFANO
0202010694 DOSAGEM DE UREIA
0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12
0202010716 ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS
0202010724 ELETROFORESE DE PROTEINAS
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )
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0202010740 PROVA DA D-XILOSE
0202010759 TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES ORAIS
0202010767 DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D
0202020010 CITOQUIMICA HEMATOLOGICA
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS
0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS
0202020045 DETERMINACAO DE CURVA DE RESISTENCIA GLOBULAR
0202020053 DETERMINACAO DE ENZIMAS ERITROCITARIAS (CADA)
0202020061 DETERMINACAO DE SULFO-HEMOGLOBINA
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO
0202020088 DETERMINACAO DE TEMPO DE LISE DA EUGLOBULINA
0202020096 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE
0202020100 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY
0202020118 DETERMINACAO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS
0202020126 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA
0202020134

DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP
ATIVADA)

0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)
0202020169 DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE
0202020177 DOSAGEM DE ANTITROMBINA III
0202020185 DOSAGEM DE FATOR II
0202020193 DOSAGEM DE FATOR IX
0202020207 DOSAGEM DE FATOR V
0202020215 DOSAGEM DE FATOR VII
0202020223 DOSAGEM DE FATOR VIII
0202020231 DOSAGEM DE FATOR VIII (INIBIDOR)
0202020240 DOSAGEM DE FATOR VON WILLEBRAND (ANTIGENO)
0202020258 DOSAGEM DE FATOR X
0202020266 DOSAGEM DE FATOR XI
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0202020274 DOSAGEM DE FATOR XII
0202020282 DOSAGEM DE FATOR XIII
0202020290 DOSAGEM DE FIBRINOGENIO
0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA
0202020312 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA - INSTABILIDADE A 37OC
0202020320 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA FETAL
0202020339 DOSAGEM DE HEMOSSIDERINA
0202020347 DOSAGEM DE PLASMINOGENIO
0202020355 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA
0202020371 HEMATOCRITO
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO
0202020398 LEUCOGRAMA
0202020401 PESQUISA DE ATIVIDADE DO COFATOR DE RISTOCETINA
0202020410 PESQUISA DE CELULAS LE
0202020428 PESQUISA DE CORPUSCULOS DE HEINZ
0202020436 PESQUISA DE FILARIA
0202020444 PESQUISA DE HEMOGLOBINA S
0202020452 PESQUISA DE PLASMODIO
0202020460 PESQUISA DE TRIPANOSSOMA
0202020479 PROVA DE COMPATIBILIDADE PRE-TRANSFUSIONAL (COOMBS)
0202020487 PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA
0202020495 PROVA DE RETRACAO DO COAGULO
0202020509 PROVA DO LACO
0202020517 RASTREIO P/ DEFICIENCIA DE ENZIMAS ERITROCITARIAS
0202020525 TESTE DE AGREGACAO DE PLAQUETAS
0202020533 TESTE DE HAM (HEMOLISE ACIDA)
0202020541 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)
0202030016 CONTAGEM DE LINFOCITOS B
0202030024 CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8
0202030032 CONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAIS
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0202030040 DETECCAO DE RNA DO HIV-1 (QUALITATIVO)
0202030059 DETECCAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO)
0202030067 DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50)
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE
0202030083 DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA
0202030091 DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)
0202030113 DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA
0202030121 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3
0202030130 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4
0202030148 DOSAGEM DE CRIOAGLUTININA
0202030156 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)
0202030164 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)
0202030172 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG)
0202030180 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)
0202030199 DOSAGEM DE INIBIDOR DE C1-ESTERASE
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA
0202030210 GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C
0202030229 IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS
0202030237 IMUNOFENOTIPAGEM DE HEMOPATIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)
0202030245 INTADERMORREACAO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)
0202030253 PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA
0202030261 PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA
0202030270 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA
0202030288 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI
0202030296 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)
0202030318 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2
0202030326 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)
0202030334 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SCHISTOSOMAS
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0202030342 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM
0202030350 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)
0202030369 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)
0202030377 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIADENOVIRUS
0202030385 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIAMEBAS
0202030407 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS
0202030415 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICISTICERCO
0202030423 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICLAMIDIA (POR IMUNOFLUORESCENCIA)
0202030431 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICORTEX SUPRARENAL
0202030440 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIEQUINOCOCOS
0202030458 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)
0202030466 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)
0202030482 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIFIGADO
0202030504 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLOMERULO
0202030512 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIILHOTA DE LANGERHANS
0202030520 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA
0202030539 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS
0202030547 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILISTERIA
0202030555 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS
0202030563 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA
0202030571 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO ESTRIADO
0202030580 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO
0202030598 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO
0202030601 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPARIETAIS
0202030610 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPLASMODIOS
0202030628 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA
0202030636 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE HEPATITE B (ANTI-HBS)
0202030644

PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTIHBE)

30

0202030652 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA HISTOPLASMA
0202030660 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O SPOROTRIX SCHENKII
0202030679 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)
0202030687 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE D (ANTI-HDV)
0202030695 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DO SARAMPO
0202030709 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS
0202030717 PESQUISA DE ANTICORPOS E/OU ANTIGENO DO VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO
0202030725 PESQUISA DE ANTICORPOS EIE ANTICLAMIDIA
0202030733 PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTA O VIRUS EPSTEIN-BARR
0202030741 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS
0202030750 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS
0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA
0202030776 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI
0202030784 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)
0202030792 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)
0202030806 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)
0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA
0202030822 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER
0202030830 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR
0202030849 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES
0202030857 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS
0202030865 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS
0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA
0202030881 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI
0202030890

PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO DA HEPATITE B (ANTI-HBCIGM)

0202030903 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)
0202030911 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)
0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA
0202030938 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER

31

0202030946 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR
0202030954 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES
0202030962 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)
0202030989 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)
0202030997 PESQUISA DE CLAMIDIA (POR CAPTURA HIBRIDA)
0202031004 PESQUISA DE CRIOGLOBULINAS
0202031012 PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)
0202031020 PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLUORESCENCIA
0202031039 PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA
0202031047 PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCENCIA)
0202031055 PROVAS DE PRAUSNITZ-KUSTNER (PK)
0202031063 PROVAS IMUNO-ALERGICAS BACTERIANAS
0202031071 QUANTIFICACAO DE RNA DO HIV-1
0202031080 QUANTIFICACAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C
0202031098 REACAO DE HEMAGLUTINACAO (TPHA) P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS
0202031101 REACAO DE MONTENEGRO ID
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS
0202031128 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS
0202031136 TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS
0202031144 TESTES ALERGICOS DE CONTATO
0202031152 TESTES CUTANEOS DE LEITURA IMEDIATA
0202031160 TESTES RAPIDOS P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS
0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE
0202031187

DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINAISE RECOMBINANTE HUMANO
IGA

0202031195 DOSAGEM DA FRAÇÃO C1Q DO COMPLEMENTO
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA
0202040011 DOSAGEM DE ESTERCOBILINOGENIO FECAL
0202040020 DOSAGEM DE GORDURA FECAL
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0202040038 EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL
0202040046 IDENTIFICACAO DE FRAGMENTOS DE HELMINTOS
0202040054 PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)
0202040062 PESQUISA DE EOSINOFILOS
0202040070 PESQUISA DE GORDURA FECAL
0202040089 PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES
0202040097 PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES
0202040100 PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES
0202040119 PESQUISA DE OVOS DE SCHISTOSOMAS (EM FRAGMENTO DE MUCOSA)
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS
0202040135 PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES
0202040151 PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES
0202040160 PESQUISA DE TRIPSINA NAS FEZES
0202040178 PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA
0202050025 CLEARANCE DE CREATININA
0202050033 CLEARANCE DE FOSFATO
0202050041 CLEARANCE DE UREIA
0202050050 CONTAGEM DE ADDIS
0202050068 DETERMINACAO DE OSMOLALIDADE
0202050076 DOSAGEM DE ACUCARES (POR CROMATOGRAFIA)
0202050084 DOSAGEM DE CITRATO
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA
0202050106 DOSAGEM DE OXALATO
0202050114 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)
0202050122 DOSAGEM E/OU FRACIONAMENTO DE ACIDOS ORGANICOS
0202050130 EXAME QUALITATIVO DE CALCULOS URINARIOS
0202050149 PESQUISA / DOSAGEM DE AMINOACIDOS (POR CROMATOGRAFIA)
0202050157 PESQUISA DE ALCAPTONA NA URINA
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0202050165 PESQUISA DE AMINOACIDOS NA URINA
0202050173 PESQUISA DE BETA-MERCAPTO-LACTATO-DISSULFIDURIA
0202050181 PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E LAMBDA
0202050190 PESQUISA DE CISTINA NA URINA
0202050203 PESQUISA DE COPROPORFIRINA NA URINA
0202050211 PESQUISA DE ERROS INATOS DO METABOLISMO NA URINA
0202050220 PESQUISA DE FENIL-CETONA NA URINA
0202050238 PESQUISA DE FRUTOSE NA URINA
0202050246 PESQUISA DE GALACTOSE NA URINA
0202050254 PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA
0202050262 PESQUISA DE HOMOCISTINA NA URINA
0202050270 PESQUISA DE LACTOSE NA URINA
0202050289 PESQUISA DE MUCOPOLISSACARIDEOS NA URINA
0202050297 PESQUISA DE PORFOBILINOGENIO NA URINA
0202050300 PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS (POR ELETROFORESE)
0202050319 PESQUISA DE TIROSINA NA URINA
0202050327 PROVA DE DILUICAO (URINA)
0202060012 DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE
0202060020 DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3
0202060039 DETERMINACAO DE T3 REVERSO
0202060047 DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA
0202060055 DOSAGEM DE 17-CETOSTEROIDES TOTAIS
0202060063 DOSAGEM DE 17-HIDROXICORTICOSTEROIDES
0202060071 DOSAGEM DE ACIDO 5-HIDROXI-INDOL-ACETICO (SEROTONINA)
0202060080 DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)
0202060098 DOSAGEM DE ALDOSTERONA
0202060101 DOSAGEM DE AMP CICLICO
0202060110 DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA
0202060128 DOSAGEM DE CALCITONINA
0202060136 DOSAGEM DE CORTISOL
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0202060144 DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)
0202060152 DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)
0202060160 DOSAGEM DE ESTRADIOL
0202060179 DOSAGEM DE ESTRIOL
0202060187 DOSAGEM DE ESTRONA
0202060195 DOSAGEM DE GASTRINA
0202060209 DOSAGEM DE GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)
0202060225 DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)
0202060233 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)
0202060241 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)
0202060268 DOSAGEM DE INSULINA
0202060276 DOSAGEM DE PARATORMONIO
0202060284 DOSAGEM DE PEPTIDEO C
0202060292 DOSAGEM DE PROGESTERONA
0202060306 DOSAGEM DE PROLACTINA
0202060322 DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)
0202060330 DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)
0202060349 DOSAGEM DE TESTOSTERONA
0202060357 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE
0202060365 DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA
0202060373 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)
0202060381 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)
0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)
0202060403 TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA / TSH APOS TRH
0202060411 TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA APOS CLORPROMAZINA
0202060420 TESTE DE ESTIMULO DE LH E FSH APOS GONADORRELINA
0202060438 TESTE DE ESTIMULO DO HGH APOS GLUCAGON
0202060446 TESTE DE SUPRESSAO DO CORTISOL APOS DEXAMETASONA
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0202060454 TESTE DE SUPRESSAO DO HGH APOS GLICOSE
0202060462 TESTE P/ INVESTIGACAO DO DIABETES INSIPIDUS
0202060470 PESQUISA DE MACROPROLACTINA
0202070018 DOSAGEM DE ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO
0202070026 DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO
0202070034 DOSAGEM DE ACIDO MANDELICO
0202070042 DOSAGEM DE ACIDO METIL-HIPURICO
0202070050 DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO
0202070069 DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE
0202070077 DOSAGEM DE ALCOOL ETILICO
0202070085 DOSAGEM DE ALUMINIO
0202070093 DOSAGEM DE AMINOGLICOSIDEOS
0202070107 DOSAGEM DE ANFETAMINAS
0202070115 DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS
0202070123 DOSAGEM DE BARBITURATOS
0202070131 DOSAGEM DE BENZODIAZEPINICOS
0202070140 DOSAGEM DE CADMIO
0202070158 DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA
0202070166 DOSAGEM DE CARBOXI-HEMOGLOBINA
0202070174 DOSAGEM DE CHUMBO
0202070182 DOSAGEM DE CICLOSPORINA
0202070190 DOSAGEM DE COBRE
0202070204 DOSAGEM DE DIGITALICOS (DIGOXINA, DIGITOXINA)
0202070212 DOSAGEM DE ETOSSUXIMIDA
0202070220 DOSAGEM DE FENITOINA
0202070239 DOSAGEM DE FENOL
0202070247 DOSAGEM DE FORMALDEIDO
0202070255 DOSAGEM DE LITIO
0202070263 DOSAGEM DE MERCURIO
0202070271 DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA
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0202070280 DOSAGEM DE METABOLITOS DA COCAINA
0202070298 DOSAGEM DE METOTREXATO
0202070301 DOSAGEM DE QUINIDINA
0202070310 DOSAGEM DE SALICILATOS
0202070328 DOSAGEM DE SULFATOS
0202070336 DOSAGEM DE TEOFILINA
0202070344 DOSAGEM DE TIOCIANATO
0202070352 DOSAGEM DE ZINCO
0202080013 ANTIBIOGRAMA
0202080021 ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA
0202080030 ANTIBIOGRAMA P/ MICOBACTERIAS
0202080048 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)
0202080056 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENIASE)
0202080064 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE)
0202080072 BACTEROSCOPIA (GRAM)
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO
0202080099 CULTURA DO LEITE MATERNO (POS-PASTEURIZACAO)
0202080102 CULTURA P/ HERPESVIRUS
0202080110 CULTURA PARA BAAR
0202080129 CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS
0202080137 CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS
0202080145 EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO)
0202080153 HEMOCULTURA
0202080161 IDENTIFICACAO AUTOMATIZADA DE MICROORGANISMOS
0202080170 PEQUISA DE PNEUMOCYSTI CARINI
0202080188 PESQUISA DE BACILO DIFTERICO
0202080196 PESQUISA DE ESTREPTOCOCOS BETA-HEMOLITICOS DO GRUPO A
0202080200 PESQUISA DE HAEMOPHILUS DUCREY
0202080218 PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI
0202080226 PESQUISA DE LEPTOSPIRAS
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0202080234 PESQUISA DE TREPONEMA PALLIDUM
0202090019 ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVIAL E DERRAMES
0202090027 ADENOGRAMA
0202090035 CITOLOGIA P/ CLAMIDIA
0202090043 CITOLOGIA P/ HERPESVIRUS
0202090051 CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS NO LIQUOR
0202090060 CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR
0202090078 FOSFOLIPIDIOS RELACAO LECITINA - ESFINGOMIELINA NO LIQUIDO AMNIOTICO
0202090086 DOSAGEM DE CREATININA NO LIQUIDO AMNIOTICO
0202090094 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA NO ESPERMA
0202090108 DOSAGEM DE FRUTOSE
0202090116 DOSAGEM DE FRUTOSE NO ESPERMA
0202090124 DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES
0202090132 DOSAGEM DE PROTEINAS NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES
0202090140 DOSAGEM DE SODIO E CLORO NO SUOR (C/ COLETA)
0202090159 ELETROFORESE DE PROTEINAS C/ CONCENTRACAO NO LIQUOR
0202090167 ESPECTROFOTOMETRIA NO LIQUIDO AMNIOTICO
0202090175 ESPLENOGRAMA
0202090183 EXAME DE CARACTERES FISICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPECIFICA DE CELULAS
0202090191 MIELOGRAMA
0202090213 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES ( ELISA )
0202090221 DOSAGEM DE FOSFATASE ÁCIDA NO ESPERMA
0202090230 PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR
0202090248 PESQUISA DE CELULAS ORANGIOFILAS
0202090256 PESQUISA DE CRISTAIS C/ LUZ POLARIZADA
0202090264 PESQUISA DE ESPERMATOZOIDES (APOS VASECTOMIA)
0202090272 PESQUISA DE RAGOCITOS NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES
0202090280 PROVA DE PROGRESSAO ESPERMATICA (CADA)
LATEX P/ HAEMOPHILLUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE,
0202090299
NEISSERIA MENINGITIDIS (SOROTIPOS A, B, C)
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0202090302 PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE
0202090310 REACAO DE PANDY
0202090329 REACAO DE RIVALTA NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES
0202090337 TESTE DE CLEMENTS
0202090345 TESTE DE GASTROACIDOGRAMA - SECRECAO BASAL POR 60 EM 4 AMOSTRAS
0202090353 TESTE DE HOLLANDER NO SUCO GASTRICO
0202100014 CARIOTIPO EM CULTURA DE LONGA DURACAO (C/ TECNICA DE BANDAS)
0202100022

CARIOTIPO EM MEDULA OSSEA E VILOSIDADES CORIONICAS (C/ TECNICA DE
BANDAS)

0202100030 DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO (C/ TECNICA DE BANDAS)
0202110010 DETECCAO DE VARIANTES DA HEMOGLOBINA (DIAGNOSTICO TARDIO)
0202110028

DETECCAO MOLECULAR DE MUTACAO EM HEMOGLOBINOPATIAS
(CONFIRMATORIO)

0202110036 DETECCAO MOLECULAR EM FIBROSE CISTICA (CONFIRMATORIO)
0202110044 DOSAGEM DE FENILALANINA (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)
0202110052 DOSAGEM DE FENILALANINA E TSH OU T4
0202110060

DOSAGEM DE FENILALANINA TSH OU T4 E DETECCAO DA VARIANTE DE
HEMOGLOBINA

0202110079 DOSAGEM DE TRIPSINA IMUNORREATIVA
0202110087 DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)
0202120015 DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETARIOS
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO
0202120031 FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR
0202120040 IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES C/ PAINEL DE HEMACIAS
0202120066 PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES 37OC
0202120074 PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES A FRIO
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)
0202120104 TITULACAO DE ANTICORPOS ANTI A E/OU ANTI B
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Obs.:
 Os exames constantes na tabela SIGTAP/SUS, e que por algum motivo não estão
sendo realizados em nosso laboratório próprio, é realizado a compra em laboratório
terceirizado através de compra realizado pelo setor de compras desta Prefeitura.
 Para tanto o médico solicitante deve estar ciente de sua realização através da tabela
SIGTAP/SUS, bem como enviar solicitação COM DADOS CLÍNICOS
COMPLETOS. Sem a observância desses, os mesmos serão devolvidos sem a
devida autorização.
03-Diagnóstico por anatomia, patologia e citologia
Grupo:
02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
Sub-Grupo: 03 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia
01-Exames citopatológicos
02.03.01.001-9-EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA
02.03.01.002-7-EXAME CITOPATOLOGICO HORMONAL SERIADO(MINIMO COLETAS
02.03.01.003-5-EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL)
02.03.01.004-3-EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA
02.03.01.007-8-CONTROLE DE QUALIDADE DO EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO
VAGINAL
02.03.01.008-6-EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORARASTREAMENTO

Os exames citopatológicos são realizados em laboratório próprio do Município, não
sendo necessário encaminhado a outros serviços.
Atualmente este laboratório tem a capacidade instalada capaz de absorver todademanda,
como também de alguns municípios que pactuarem através da
PPI ou através do FAEC, dentro da área de abrangência da Macro Região Oeste.
Os exames do Município de Divinópolis são colhidos em suas unidades de origem e
encaminhados diretamente ao laboratório, não sendo necessário passar pela DRS. Para os
demais municípios é necessária a devida regulação para verificação de cotas de PPI e
FAEC.
02-Exames anatomopatológicos
02.03.02.001-4-DETERMINACAO DE RECEPTORES TUMORAIS HORMONAIS
02.03.02.002-2-EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PECA
CIRURGICA
02.03.02.003-0-EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO /
PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO
UTERINO E MAMA)
02.03.02.004-9-IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR
MARCADOR)
02.03.02.005-7-NECROPSIA
02.03.02.006-5-EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA – BIOPSIA
02.03.02.007-3-EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - PECA CIRURGICA
02.03.02.008-1-EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO – BIOPSIA

Os exames de anatomia patológicos, bem como os exames de rastreamento oncológicos
são realizados em laboratórios terceirizados contratados pelo Município, de acordo com
PPI vigente.
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Para realização dos mesmos, o médico deverá preencher a solicitação do referido exame
em formulário próprio, como também descrever todos DADOS CLÍCICOS pertinentes a
realização deste.
A realização dos exames estão vinculados a cota mensal contratada através daPPI, sendo
também necessário estarem anexados junto aos mesmos copias do : RG, CPF,
comprovante de endereço recente, CNS.
Após a devida regulação, os pedidos serão devolvidos para o paciente/unidade de
referencia para sua devida realização.
Funcionamento do Cemas
-Acesso- Na UBS:
Usuário procura a Unidade para Consulta Ginecológica

O balcão verifica a demanda do usuário e agenda a coleta

Após consulta, equipe de enfermagem de posse da requisição médica de exames
citológicos do paciente, orienta o paciente quanto à coleta e agenda o dia da realização
dos exames na própria UBS/ESF.
-Indicações:
São indicados para coleta de exames citológicos todos os pacientes que apresentarem
requisições médicas de exames citológicos na pós-consulta das UBS/ESF.
-Pré-Requisitos:
 Agendamento prévio da coleta na UBS/ESF;
 Apresentação do Cartão SUS e dos nomes dos medicamentos na coleta de exames
citológicos.
 É função obrigatória da pós-consulta nas UBS/ESF o preenchimento correto das
requisições de exames citológicos;
 Atualizar o CADWEB do paciente.
-Prioridades:
Para as requisições médicas que pedirem prioridade dos exames citológicos, tais exames
serão realizados logo após serem recebidos pelo CEMAS. Os resultados serão
disponibilizados em até 15 dias após o recebimento dos mesmos pelo CEMAS.
Os demais exames serão considerados como exames de rotina e serão entregues em até
30 dias após o recebimento dos mesmos pelo CEMAS. Exceções a esses prazos ocorrerão
em virtude de picos de energia, falta de energia, falhas no sistema online de requisições e
resultados. Nesses casos, os pacientes serão informados e assim que tais problemas forem
resolvidos os resultados serão entregues aos mesmos.
-Exames terceirizados:
Todos os exames não realizados no CEMAS, mas, constantes na Tabela SIGTAB
(Quadro 2) serão terceirizados para o laboratório do Hospital São João de Deus em
virtude de um contrato vigente entre este laboratório de apoio e a SEMUSA. A coleta dos
exames terceirizados é realizada na Policlínica e enviada ao hospital.
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Padronização de Exames Realizados no Laboratório CEMAS
Para atender a prática clínica, foram padronizados os exames citológicos solicitados pelos
profissionais que atuam em todas as UBS/ESF vinculadas à rede municipal demonstrados
no Quadro 1:
Quadro 1-Relação de exames de citologia realizados no CEMAS com os respectivos
códigos.
02.03.01.001-9EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAIS [MICROFLORA]
02.03.01.004-3EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE MAMA
02.03.01.006-0EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAIS [RASTREAMENTO]
02.03.01.008-6EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAIS [MICROFLORA E/OU
RASTREAMENTO

Quadro 2-Relação completa da Tabela SIGTAB- Exames Citologia Clínica.
02.03.01.001-9
02.03.01.002-7
02.03.01.003-5
02.03.01.004-3
02.03.01.006-0
02.03.01.007-8
02.03.01.008-6
02.03.02.001-4
02.03.02.002-2
02.03.02.003-0

02.03.02.004-9
02.03.02.005-7
02.03.02.006-5
02.03.02.007-3
02.03.02.008-1

EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL/MICROFLORA
EXAME CITOPATOLÓGICO HORMONAL SERIADO (MINIMO 3
COLETAS)
EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CÉRVICO-VAGINAL)
EXAME CITOPATOLÓGICO DE MAMA
EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL RASTREAMENTO
CONTROLE DE QUALIDADE DO EXAME CITOPATOLÓGICO
CÉRVICO-VAGINAL
EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL MICROFLORA
E/OU RASTREAMENTO
DETERMINACAO DE RECEPTORES TUMORAIS HORMONAIS
EXAME ANÁTOMO-PATOLÓGICO DO COLO UTERINO- PEÇA
CIRÚRGICA
EXAME ANÁTOMO-PATOLÓGICO PARA
CONGELAMENTO/PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR
BIÓPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA)
IMUNOHISTOQUÍMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR
MARCADOR)
NECRÓPSIA
EXAME ANÁTOMO-PATOLÓGICO DE MAMA BIÓPSIA
EXAME ANÁTOMO-PATOLÓGICO DE MAMA PEÇA CIRÚRGICA
EXAME ANÁTOMO-PATOLÓGICO DO COLO UTERINO BIÓPSIA

04-Diagnóstico por radiologia
Grupo:
02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
Sub-Grupo: 04 - Diagnóstico por radiologia
01-Exames radiológicos da cabeça e pescoço
02.04.01.001-2-DACRIOCISTOGRAFIA
02.04.01.002-0-PLANIGRAFIA DE LARINGE
02.04.01.003-9-RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + HIRTZ)
02.04.01.004-7-RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)
02.04.01.005-5-RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR
BILATERAL
02.04.01.006-3-RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)
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02.04.01.007-1-RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON +
HIRTZ)
02.04.01.008-0-RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)
02.04.01.009-8-RADIOGRAFIA DE LARINGE
02.04.01.010-1-RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL)
02.04.01.011-0-RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)
02.04.01.012-8-RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)
02.04.01.013-6-RADIOGRAFIA DE REGIAO ORBITARIA (LOCALIZACAO DE CORPO
ESTRANHO)
02.04.01.014-4-RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)
02.04.01.015-2-RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)
02.04.01.016-0-RADIOGRAFIA OCLUSAL
02.04.01.017-9-RADIOGRAFIA PANORAMICA
02.04.01.018-7-RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)
02.04.01.019-5-SIALOGRAFIA (POR GLANDULA)
02.04.01.020-9-TELERADIOGRAFIA COM TRACADOS E SEM TRACADOS

02-Exames radiológicos da coluna vertebral
02.04.02.001-8-MIELOGRAFIA
02.04.02.002-6-PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL
02.04.02.003-4-RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO +
OBLIQUAS)
02.04.02.004-2-RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO /
FLEXAO)
02.04.02.005-0-RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA
02.04.02.006-9-RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA
02.04.02.007-7-RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)
02.04.02.008-5-RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA
02.04.02.009-3-RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)
02.04.02.010-7-RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR
02.04.02.011-5-RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA
02.04.02.012-3-RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA
02.04.02.013-1-RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTALTELESPONDILOGRAFIA ( P/ ESCOLIOSE)

03-Exames radiológicos do tórax e mediastino
02.04.03.011-0-RADIOGRAFIA DE PNEUMOMEDIASTINO
02.04.03.012-9-RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)
02.04.03.013-7-RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRACAO + EXPIRACAO +
LATERAL)
02.04.03.014-5-RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)
02.04.03.015-3-RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)
02.04.03.016-1-RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)
02.04.03.017-0-RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)
02.04.03.018-8-MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO
02.04.03.001-3-BRONCOGRAFIA UNILATERAL
02.04.03.002-1-DUCTOGRAFIA (POR MAMA)
02.04.03.003-0-MAMOGRAFIA
02.04.03.004-8-MARCACAO PRE-CIRURGICA DE LESAO NAO PALPAVEL DE MAMA
ASSOCIADA A MAMOGRAFIA
02.04.03.005-6-RADIOGRAFIA DE CORACAO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL +
OBLIQUA)
02.04.03.006-4-RADIOGRAFIA DE CORACAO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL)
02.04.03.007-2-RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)
02.04.03.008-0-RADIOGRAFIA DE ESOFAGO
02.04.03.009-9-RADIOGRAFIA DE ESTERNO
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02.04.03.010-2-RADIOGRAFIA DE MEDIASTINO (PA E PERFIL)

04-Exames radiológicos da cintura escapular e dos membros superiores
02.04.04.001-9-RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO
02.04.04.002-7-RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR
02.04.04.003-5-RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL
02.04.04.004-3-RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR
02.04.04.005-1-RADIOGRAFIA DE BRACO
02.04.04.006-0-RADIOGRAFIA DE CLAVICULA
02.04.04.007-8-RADIOGRAFIA DE COTOVELO
02.04.04.008-6-RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO
02.04.04.009-4-RADIOGRAFIA DE MAO
02.04.04.010-8-RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE
OSSEA)
02.04.04.011-6-RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)
02.04.04.012-4-RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)

05-Exames radiológicos do abdômen e pelve
02.04.05.013-8-RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)
02.04.05.012-0-RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)
02.04.05.013-8-RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)
02.04.05.014-6-RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO
02.04.05.015-4-RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)
02.04.05.016-2-RADIOGRAFIA P/ ESTUDO DO DELGADO C/ DUPLO CONTRASTE
(ENTEROCLISE)
02.04.05.017-0-URETROCISTOGRAFIA
02.04.05.018-9-UROGRAFIA VENOSA
02.04.05.001-4-CLISTER OPACO C/ DUPLO CONTRASTE
02.04.05.002-2-COLANGIOGRAFIA PER-OPERATORIA
02.04.05.004-9- DUODENOGRAFIA HIPOTONICA
02.04.05.005-7-FISTULOGRAFIA
02.04.05.006-5- HISTEROSSALPINGOGRAFIA
02.04.05.007-3- PIELOGRAFIA ANTEROGRADA PERCUTANEA
02.04.05.008-1-PIELOGRAFIA ASCENDENTE
02.04.05.009-0- PLANIGRAFIA DE RIM C/ CONTRASTE
02.04.05.010-3-PLANIGRAFIA DE RIM S/ CONTRASTE

06-Exames radiológicos da cintura pélvica e dos membros inferiores
02.04.06.001-0-ARTROGRAFIA
02.04.06.002-8- DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA
(VERTEBRAS LOMBARES)
02.04.06.003-6- ESCANOMETRIA
02.04.06.004-4-PLANIGRAFIA DE OSSO - SUBSIDIARIA A OUTROS EXAMES (POR
PLANO)
02.04.06.005-2-PLANIGRAFIA DE OSSO EM 2 PLANOS
02.04.06.006-0-RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL
02.04.06.007-9-RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA
02.04.06.008-7-RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA
02.04.06.009-5-RADIOGRAFIA DE BACIA
02.04.06.010-9-RADIOGRAFIA DE CALCANEO
02.04.06.011-7-RADIOGRAFIA DE COXA
02.04.06.012-5-RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)
02.04.06.013-3-RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)
02.04.06.014-1-RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA +
3 AXIAIS)
02.04.06.015-0-RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE
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02.04.06.016-8-RADIOGRAFIA DE PERNA
02.04.06.017-6-RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES

Obs.:
Os exames radiográficos, descritos acima, são realizados através de serviço próprio desta
Secretaria, na Policlínica. Os exames de maiores complexidades são encaminhados a
outros serviços terceirizados contratados, conforme PPI.
Para realização desses, é necessário: o usuário procurar sua unidade de saúde de
referência e passar por avaliação médica.
Na pós consulta, o paciente recebe orientações e sua demanda é registrada no SIS.
O documento de solicitação é, então, encaminhado através da própria unidade de saúde
para a Diretoria de Regulação em Saúde, que irá avaliar/regular/autorizar o procedimento
solicitado, encaminhando o mesmo para realização em serviço próprio ou no prestador,
de acordo com disponibilidades de vagas.
Vale lembrar que os exames que o médico solicitante julgar que seja realizado em caráter
de URGÊNCIA, o paciente deve ser encaminhado diretamente à Policlínica após breve
contato do enfermeiro da unidade ao referido setor avisando do envio do paciente.
Como por exemplo: suspeita de pneumonia, suspeita de fraturas em geral, ou casos
similares que necessitem de realização imediata.
Essa mesma orientação vale também para pacientes de outros municípios com PPI
alocadas, aqui, em Divinópolis.
0204030030-Mamografia
0204030188-Mamografia Bilateral para Rastreamento

Todos são encaminhados ao controle para marcação. O serviço prestado pelo município
em mamografia bilateral/unilateral tem como prestador 03 serviços contratados, estes são
regulados e agendados pela DRS e encaminhados de acordo com disponibilidades de
vagas.
Lembrando que, a solicitação deste exame não é privativa da classe médica, estendendo
ao profissional de enfermagem de nível superior.
Todos os encaminhamentos devem ser em impresso próprio para este fim de acordo com
o Ministério da Saúde, devendo ter todos os campos do formulário preenchido e assinado
pelo solicitante. Serviços:
 Centro Viva Vida em Santo Antônio do Monte:
Para esse serviço são encaminhadas mulheres com idade entre 35 a 59 anos, sendo
que o município disponibiliza agendamento e transporte de ida e volta para
realização desse exame. Vale lembrar que as mamografias com alterações
realizadas neste serviço serão avaliadas de imediato por mastologista e
encaminhadas para o serviço de referência quando necessitar de uma intervenção
cirúrgica ou um tratamento mais especifica.
 Hospital São João de Deus em Divinópolis:
Nesse serviço são encaminhadas as mamografias que não se enquadram na idade
entre 35 a 59 anos, ou solicitações especiais médicas/enfermagem e homens que
necessitem da realização deste procedimento.Nesse caso não existe uma avaliação
imediata do procedimento realizado, cabendo ao paciente procurar com posse do
resultado/laudo o médico ou enfermeiro solicitante para avaliação e conduta.
 CISVI (Consorcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Itapecerica) em Divinópolis.
Nesse prestador aplica-se os mesmos critérios do Hospital São João de Deus.
Mamografia Unilateral e Bilateral para Rastreamento
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-Indicações:
 Mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado para câncer de mama (História
familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com
câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade; história familiar de pelo menos um
parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com câncer de mama bilateral ou
câncer de ovário em qualquer faixa etária; história de câncer de mama masculino e
diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia
lobular in situ)
 Mulheres com idade entre 40 e 49 anos com exame clínico da mama alterado;
 Mulheres com idade de 50 a 69 anos rastreamento a cada 2 anos se última
mamografia normal
 Mulheres com idade igual ou superior a 35 anos, com fator de risco anualmente
 Nódulos
 Alterações da pele das mamas
 Fluxo papilar
 Linfonodo axilar suspeito
 Mulheres em Tratamento de Reposição Hormonal anualmente
 Achado anormal em mamografia anterior.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados com as alterações
encontradas
 USG ou mamografia prévia (se houver).
-Prioridades:
 Pacientes acima de 40 anos de idade e pedidos de mastologistas da rede.
-Profissionais Solicitantes:
 Clinico geral / UBSF
 Mastologista
 Oncologista
 Ginecologista
 Enfermeiro
Urografia Excretora (020405018-9)
Procedimento não realizado na policlínica. As solicitações são encaminhadas para o
controle, local que é feito a sua marcação.
-Indicações:
 Lesões Uretrais e Renais duvidosas
 Avaliar alterações na face póstero-lateral da bexiga
 Avaliar obstruções altas ou baixas
 Hidronefrose
 Calculose (diagnóstico e planejamento terapêutico)
 Avaliar Anomalias Congênitas do trato urinário
 Tumores Intraluminares: Piélicos ou Uretrais
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 Avaliar Hematúria Macro e Microscópica.
-Contra-Indicações:
 Hipotensão
 Desequilíbrio do Cálcio ou Tetânia
 Descompensação Cardíaca
 Diabetes Milicos descompensado
 Mieloma Múltiplo
 Desidratação
 Insuficiência Renal descompensada
 Pielonefrite Aguda
 Alergia ao contraste iodado.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição
dos medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados com as alterações
encontradas
 RX simples Abdome com Laudo
 US Rim/vias urinárias.
-Prioridades:
 Seguimento pós litotripsia extracorpórea
 Calculose renal.
Uretrocistografia Miccional (020405017-0)
Procedimento não realizado na policlínica. As solicitações são encaminhadas para o
controle, local que é feito a sua marcação.
-Indicações:
 Nefropatia de Refluxo (sinais)
 Lesão Medular (seguimento)
 Pré-Operatório de Transplante Renal
 Lesões Obstrutivas da Bexiga ou Uretra
 Lesões Traumáticas do Trato Urinário Inferior.
-Contra-indicações:
 Hemorragia
 Traumas Perineais
 Pielonefrite.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 US do Aparelho Urinário ou Pelve (se houver)
 RX Contrastado (se houver).
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-Prioridades:
 Candidato a transplante renal
 Seqüela de AVC com perda de função renal
 Trauma de uretra.
0204060028-Densitometria Ossea Duo-Energética de Coluna(Vértebras Lombares)

A Densitometria não é realizada na Policlínica. Os pedidos são encaminhados para à
Regulação, no controle, aonde é realizado a sua marcação.
-Indicações:
 M81.0 Osteoporose; M80.0 Osteoporose com Fratura; N95.1 Climatério
E29.1 Hipofunção Testicular
 Fraturas por baixo trauma ou fragilidade óssea (i.e.: queda da própria altura ou
menos) ou atraumática (especialmente Antebraço Distal, Vértebras, Costelas,
Úmero Proximal e Fêmur Proximal)
 Mulheres e Homens com hipogonadismos (exemplos: Anorexia nervosa,
amenorréia atlética, hiperprolactinemia, síndromes endócrinas e genéticas
relacionadas)
 Uso prolongado de corticóides (i.e acima de 3 meses, de Prednisona ou equivalente,
inclusive em administração inalatória)
 Evidencias Radiológicas de Osteopenia
 Condições causadoras de Osteoporose ou Fragilidade Óssea
 Condições Reumatológicas (Artrite Reumatóide, Espondilite e outras)
 Condições Endócrinas (Hiperparatireoidismo, Hipertireoidismo, Hipercortisolismo,
Diabetes mellitus –esta ultima ainda controverso- ,etc)
 Síndromes Genéticas (Osteogênese Imperfecta, Síndrome de Turner etc)
 Condições Ortopédicas (Distrofia Simpático Reflexa, Imobilização prolongada etc)
 Síndromes Disabsortivas (doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, pós
Cirurgia bariátrica, etc)
 Condições Nefrológicas (Hipercalciurias, Osteodistrofia, etc)
 Outras (Transplantados, Mieloma, Hepatopatias crônicas entre outras)
 Uso prolongado de medicamentos associados à perda de massa óssea
(anticonvulsivantes, anticoagulantes, análogos do GnRH, lítio, imunosupressores,
alguns antiretrovirais, doses supressivas de hormônios tireoidianos, etc); História
Materna de fratura de fêmur proximal (ou de Osteoporose)
 Perda de estatura (>2,5 cm), hipercifose torácica
 Mulheres ≥ 65 anos e homens com ≥ 70 anos e todos ≥ 50 anos com fatores de risco
para osteoporose
 Menopausa Precoce (<40 anos)
 Índice de Massa corporal baixo (<19)
 Passado de estados prolongados de baixa ingestão de cálcio
 Tabagismo, alcoolismo, uso excessivo de cafeína
 Imobilização prolongada
 Crianças com Anemia Falciforme
 Osteoporose
 Tumores
 Patologias metabólicas
 Doença de Paget
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 Controle de osteopenia e osteoporose em pacientes com uso crônico de corticóides,
em doenças auto- imunes e hanseníase.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados com as alterações
encontradas
 Rx da coluna com laudo
 Só existe um único procedimento para autorização de densitometria ossea. Para
autorizar deve-se verificar os seguintes parametros:1- Idade do paciente, se já esta
na menopausa, porém há pacientes que fazem a menopausa precoce, devido ao uso
de medicamentos e quimioterápico, ou pelo uso de corticóide por longo período; 2Os exames de Densitometria não devem ser repetidos em intervalos inferiores a 12
meses, salvo em casos de pacientes em tratamento com corticóides por mais de três
meses ou outras condições que levem a perdas rápidas de densidade óssea ou, ainda
como avaliação de referencia para permitir monitoramento quando o exame inicial
foi realizado em técnica inadequada para esta finalidade; 3- Informar CID, carimbo,
assinatura e CRM do médico solicitante.
-Prioridades
 Osteoporose
 Tumores
 Patologias metabólicas.
05-Diagnóstico por Ultra-sonografia
Grupo:
02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
Sub-Grupo: 05 - Diagnóstico por ultra-sonografia
01-Ultra-sonografias do sistema circulatório (qualquer região anatômica)
02.05.01.001-6 - ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE
02.05.01.002-4 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGICA
02.05.01.003-2 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA
02.05.01.004-0 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS

Os procedimentos de ultrassonografia são realizados de acordo com a PPI, não tendo o
município de Divinópolis serviço próprio para realização dos mesmos.
Atualmente contamos comos seguintes prestadores: o CISVI (Ecocardiograma
transtorácico e doppler venoso) e Belo Horizonte. Para os demais não existem pactuação
para realização dos mesmos.
Para aprovação e agendamento das solicitações deverá o médico especialista ( não sendo
liberado por solicitação clínica), preencher formulário próprio (APAC), com dados
clínicos do paciente, e também devendo a unidade de referência anexar documentos e
encaminhá-los à Regulação.
02.05.01.005-9 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO.

Esse exame só é feito com o pedido do Ginecologista da Policlínica que atende Gravidez
de Alto Risco.
02-Ultra-sonografias dos demais sistemas
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0205020046-ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL
0205020054-ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO
0205020097-ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL
0205020143-ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA
0205020160-ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)
0205020127-ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE

Os exames acima são realizados na Policlínica.
0205020119-ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL)
0205020135-ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA)
0205020160-ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)
0205020178-ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA
0205020070-ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL
0205020089-ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ORBITA (MONOCULAR)

Estes Ultrassom acima não são realizadas na Policlínica. Quando solicitados são
encaminhadas para o Controle ou TFD.
0205020194-MARCACAO DE LESAO PRE-CIRURGICA DE LESAO NAO PALPAVEL DE
MAMAASSOCIADA A ULTRASSONOGRAFIA

01-Ultra-sonografias do sistema circulatório (qualquer região anatômica)
A Ecocardiografia Transtorácica não é realizada na Policlínica, devendo ser encaminhada
ao Serviço de regulação:
-Indicações:
 Avaliação da função e estrutura ventricular esquerda:
 Análise da função sistólica
 Análise da função diastólica
 Cardiomiopatias:
 Cardiomiopatia dilatada (CMD)
 Cardiomiopatia dilatada chagásica (CMD)
 Avaliação pós-transplante cardíaco
 Avaliação durante quimioterapia
 Cardiomiopatia hipertrófica (CMH)
 Cardiomiopatias restritivas (CMR)
 Displasia (cardiomiopatia) arritmogênica do ventrículo direito (DAVD)
 Cardiomiopatia não compactada (não compactação isolada do VE)
 Hipertrofia miocárdica, hipertensão arterial e atletas.
 Sopros cardíacos, valvulopatias, próteses valvares e endocardite:
 Sopros cardíacos
 Valvas nativas
 Valvopatias mitrais
 Valvopatias aórticas
 Valvopatias tricúspide e pulmonar
 Próteses valvares
 Endocardite infecciosa
 Hipertensão e tromboembolismo pulmonar;
 Doença arterial coronariana:
 Síndrome coronariana aguda
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Avaliação de fontes emboligênica:
Doença cardioembólica
Fibrilação atrial
Massas e tumores intracardíacos
Doença pericárdica
Ecocardiografia nas doenças sistêmicas:
Insuficiência renal crônica
Amiloidose
Sarcoidose
Neoplasias
Colagenoses
Doenças da aorta, artéria pulmonar e veias:
Aorta torácica
Artéria pulmonar
Veias
Cardiologia fetal, cardiologia pediátrica e cardiopatias congênitas do adulto.

-Pré-requisitos mínimos exigidos para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias;
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados com as alterações
encontradas;
 Raios-X simples (conforme o caso);
 ECG;
 Teste Ergométrico (se houver).
-Prioridades:
 ECG alterado
 Uso de medicações cardiotônicas
 Paciente pós-infarto
 Pós-cirurgia cardíaca
 Menores de 05 anos e maiores de 65 anos.
Ultra-sonografia-USG Mama (020502009-7)
Devido à oferta de consultas serem suficiente para atender as solicitações dessa
especialidadel, somente pedidos de mastologistas serão atendidos e agendados para
realização de US de mama, devendo o profissional de enfermagem ou médico ao notar
alterações na mamografia ou durante a avaliação da paciente fazer encaminhamento para
avaliação especializada.
Os procedimentos são atendidos na Policlínica, ou no CISVI.
-Indicações:
 Identificação e caracterização anormalidades palpáveis
 Para guiar procedimentos invasivos (OBS: Aspiração de Cistos e Aspiração com
agulha fina para procedimentos pré-cirúrgicos e biopsia)
 Para avaliar problemas associados com implantes mamários
 Massas palpáveis em mulheres com idade abaixo de 35 anos
 Imagem suspeita em mamografia de pacientes com idade igual ou inferior a 35 anos
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 Indicada para pacientes maiores de 40 anos.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 USG prévio (se houver).
-Prioridades:
 Nódulos com características de malignidade ou suspeito
 Mamas densas a mamografia.
USG Abdominal Total (020502004-6)
O ultrassom de abdome, ou demais áreas anatômicas serão liberados quando solicitado
por clinico. Deve esse profissional fazer uma avaliação clínica criteriosa, descrevendo
todos dados clínicos e tratamento tenham sidos realizados.
Lembrando que solicitações a pedido, por controle, ou para acompanhamento não são
consideradas dados clínicos. Os mesmos serão considerados como dados incompletos.
Assim, depois de observados o critério acima deverá o enfermeiro responsável entrar em
contato com a Policlínica (ramal 8941) e programar o agendamento de acordo com
disponibilidades de vagas.
Atenção: casos que exigem um agendamento mais rápido (a critério médico ou do
enfermeiro) poderão ser encaminhados a Regulação para viabilizar este agendamento
com prioridade, após breve contato.
-Indicações:
 Lesões Tumorais (Císticas e Sólidas)
 Aneurismas
 Colelitíase
 Nefrolitíase
 Estudo do Retroperitônio
 Orientar Biopsia para punção de lesões tumorais
 Alterações morfofuncionais (má formação de vísceras)
 Dor abdominal
 Hepatoesplenomegalia
 Pancreatopatias
 Trauma.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico específico
 Raios-X simples (conforme o caso).
-Prioridades:
 Suspeita de câncer e situações que dependam do resultado do exame para
intervenção imediata ou suspeita de agudização de doença preexistente.
USG Próstata por:Via Abdominal(020502010-0) e por Via Transretal(020502011-9)
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-Indicações:
 Câncer Prostático (suspeita)
 Hipertrofia prostática benigna
 Prostatite
 Infertilidade
 Abscessos
 Prostatismo.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 PSA
 Descrição do Exame de toque retal, se realizado
 USG prévia (se houver).
-Prioridades:
 PSA alterado em pacientes acima de 40 anos.
USG do aparelho Urinário (020502005-4)
-Indicações:
 Tumores
 Litíase
 Más formações
 Rim policístico
 Insuficiência Renal
 Hipertensão Arterial Sistêmica Renovascular (suspeita)
 Disfunção miccional.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 EAS
 Função renal
 Raios-X simples (conforme o caso)
 USG de abdome prévia (se houver).
-Prioridades:
 História clínica compatível com as indicações acima
 Passado de litíase de vias urinárias
 Crianças e recém nascidos com infecções urinárias comprovadas por urocultura ou
internação prévia por sepse ou pielonefrite.
USG de Abdomen Superior (020502003-8)
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-Indicações:
 Colelitíase
 Hepatopatias
 Tumores.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 Transaminases hepáticas
 Raios-X simples (conforme o caso)
 USG prévio (se houver).
-Prioridades:
 Histórico compatível com cólica biliar
 Portadores de hepatite B e C
 Acompanhamento de doenças crônicas de recém nascidos
 Suspeita de câncer e sinais de obstrução das vias biliares.
Ultrassonografia de Articulação (020502006-2)
-Indicações:
 Artrite séptica
 Tendinites
 Cistos Sinoviais
 Lesão por esforço repetido
 Disfunção da Articulação temporo-mandibular
 Derrames Articulares
 Bursites
 Espessamento de Bainha Tendinosa de qualquer natureza
 Lesão muscular e tendinosa.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 Raios-X simples (conforme o caso).
-Prioridades:
 Artrite séptica
USG Globo Ocular/Órbita (020502008-9)
-Indicações:
 Avaliação do olho (catarata madura)
 Tumores intra – oculares
 Traumas oculares
 Patologias carotídeas
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 Patologias vitrais e retinianas
 Doenças do nervo óptico e da órbita.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico.
-Prioridades:
 Traumatismo
 Suspeita de câncer.
USG Transfontanela (020502017-8)
-Indicações:
 Hidrocefalia
 Estenose dos vasos intracranianos de maior calibre
 Avaliar efeitos hemodinâmicos e repercussão de doença obstrutiva das carótidas
extracranian
 Avaliar roubo da subclávia
 Monitorar vasoespasmo
 Rastrear comprometimento da circulação cerebral na Anemia Falciforme.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados com as alterações
encontradas
 Raios-X simples (conforme o caso).
-Prioridades:
 Menores de 01 ano
 Portadores de válvulas de derivação ventrículo-peritoneal
 Pacientes portadores de anemia falciforme.
USG Tórax (020502013-5)
-Indicações:
 Derrame Pleural
 Pleuropatias
 Patologias do diafragma
 Patologias do mediastino.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados com as alterações
encontradas
 Raios-X do tórax PA / Perfil.
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-Prioridades:
 Histórico clínico compatível com os indicadores acima.
USG Bolsa Escrotal (020502007-0)
-Indicações:
 Aumento da bolsa escrotal
 Tumores
 Varicocele
 Cistos de cordão
 Infecções
 Torções.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados com as alterações
encontradas
 Raios-X simples (conforme o caso).
-Prioridades:
 Crianças
 Adolescentes
 Suspeita de câncer.
USG Tireóide (020502012-7)
-Indicações:
 Nódulo(s) palpável (is) com ou sem Bócio, com ou sem hipo ou hipertireoidismo.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados com as alterações
encontradas
 Exames de laboratório (TSH, T4, T3).
-Prioridades:
 Nódulo firme, irregular, crescimento acelerado, principalmente em pacientes jovens
ou acima de 60 anos.

USG Pélvica Ginecológica (020502016-0) e USG Transvaginal (020502018-6)
-Indicações:
 Dor pélvica aguda
 Dor pélvica crônica
 Anexites
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Investigação de massa abdominal
Diagnóstico diferencial de tumores pélvicos
Sangramento genital pós-menopausa
Sangramento genital anormal no menacme
Seguimento periódico de climatério
Amenorréia primária
Amenorréia secundária não relacionada à gravidez
Tumores e cistos ovarianos pré e pós-menopausa
Inicio de gravidez
Gestação de 1º. Trimestre.

-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados com as alterações
encontradas
 Preventivo recente
 EAS
 RX simples, conforme o caso
 USG prévio, se houver.
-Prioridades:
 Gestantes e idosas com suspeitas de CA.
USG Obstétrico (020502014-3)
-Indicações:
 Doença hipertensiva da gravidez (DHEG)
 Seguimento de desenvolvimento fetal
 Medida de espessura do colo uterino
 Localização da placenta, nos casos de suspeita de Placenta Prévia
 Acretismo placentário (suspeita)
 Oligodrâmnio e Polidrâmnio
 Gestante obesa grau 3
 Erro provável de data do parto
 Amniorrexe prematura confirmada
 Gravidez múltipla
 Ausência de BCF
 Sofrimento fetal
 Circular de cordão
 Crescimento Intra-Uterino Retardado (CIUR).
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 Descrição do B- HCG com data do exame
 Dados obstétricos.
-Prioridades:
 Gestante com dados obstétricos de sofrimento fetal, CIUR, ausência de BCF, etc.
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USG Doppler Fluxo Obstétrico (020501005-9) e USG Obstétrica com Doppler
Colorido (020502015-1)
-Indicações:
 Retardo de crescimento intra – uterino
 Gestante diabética e/ou hipertensa.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados com as alterações
encontradas
 USG obstétrica.
USG Partes moles
-Indicações:
 Avaliação e acompanhamento da profundidade de tumores cutâneos e subcutâneos.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados com as alterações
encontradas.
Biopsia Próstata Guiada Por Ultrassonografia
-Indicações:
 Nódulo prostático ao toque retal
 Níveis de PSA elevados (geralmente acima de 4ng/ml) em pacientes com 55 anos
ou mais
 Níveis de PSA acima de 2,5ng/ml em pacientes jovens (menos de 55 anos) e com
velocidade de elevação acima de 0,75ng/ml/ano.
-Pré-Requisitos Mínimos Necessários para Autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados com as alterações
encontradas
 Exame PSA.
06-Diagnóstico por tomografia
Grupo:
02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
Sub-Grupo: 06 - Diagnóstico por tomografia
01-Tomografia da cabeça, pescoço e coluna vertebral
02-Tomografia do tórax e membros superiores
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03-Tomografia do abdômen, pelve e membros inferiores
O serviço de tomografia computadorizada é todo realizado em serviço terceirizado, não
tendo o município de Divinópolis serviço próprio. Para realização desse procedimento
nosso município conta na atualidade com 03 serviços prestadores:
 Hospital São João de Deus: neste serviço são realizados todos os tipos de
tomografias computadorizadas, exceto as tomografias onde exigirão sedação
medicamentosa.
 CISVI (BIOCOR): São realizadas tomografias computadorizadas de
crânio, tórax e abdome, sendo que também estas não poderão exigir sedação
medicamentosa.
 Belo Horizonte: São pactuadas anualmente através de PPI, sendo
realizadas com preferências as tomografias que exigem sedação
medicamentosa.
Neste caso englobam crianças menores de 15 anos, ou pacientes portadores de
necessidades especiais.
Para realização do procedimento de tomografia computadorizada deverá o médico
especialista (não liberada por solicitação clinica/unidade de saúde) preencher o laudo de
APAC, anexar documentos pessoais, comprovante de endereço e encaminhar para a
regulação que direcionará o agendamento para realização.
Os critérios para agendamento de qualquer tipo de tomografia são uma conduta médica
devendo este profissional justificar a necessidade de uma possível prioridade de
agendamento, porém pacientes portadores de neoplasias malignas tem prioridades sobre
os agendamentos.
IMENTO
01-Tomografia da cabeça, pescoço e coluna vertebral
02.06.01.001-0-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/
CONTRASTE
02.06.01.002-8-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/
OU S/CONTRASTE
02.06.01.003-6-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU
S/CONTRASTE
02.06.01.004-4-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE
/ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES
02.06.01.005-2-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO
02.06.01.006-0-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TÚRCICA
02.06.01.008-7-TOMOMIELOGRAFIA COMPUTADORIZADA
02.06.01.007-9-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO
02.06.01.009-5-TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT)

Crânio
-Critérios de Indicação:
 Neoplasias
 Investigação
 Seguimento/controle
 Estadiamento
 Metástases
 Doença vascular cerebral
 Aneurisma – angioTC (preferência pela angioRM)
 AVC isquêmico – controle
 AVC hemorrágico – controle
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Hematomas subdurais e epidurais
Higromas
Aneurismas
Controle pós-operatório
Doenças Infecciosas
Abscessos em geral
Relacionadas ao paciente HIV
Empiemas
Malformações congênitas
Exame de triagem para pesquisa de má-formação congênita craniana
Trauma
Controle
Fraturas
Cefaléia/Tontura / Epilepsia
Hidrocefalia
Controle de DVP (válvula)
Hemorragias
Doenças Degenerativas do Encéfalo;
Convulsões recentes
Cefaléia aguda grave
Distúrbio do comportamento
Estudo da hipófise
Outras Indicações justificadas pelo Especialista da rede.

-Pré-requisitos mínimos exigidos para autorização:
 História Clínica sucinta com a queixa principal, fatores relevantes como tabagismo,
características dos sintomas, medicamentos já utilizados e de uso contínuo com
posologia.
 Exame Físico e principalmente descrição do exame do Aparelho Respiratório que
motivou o pedido da TC.
-Prioridade:
 Pesquisa de metástase cerebral
 Crise convulsiva a esclarecer de origem recente
 Má formação cerebral.
Cabeça e pescoço
-Critérios de Indicação:
 Face:
 Sinusite crônica
 Polipose
 Tumores
 Malformações congênitas
 Trauma
 Pré-operatório, pós-operatório (controle/complicação)
 Corpo estranho
 Otite media crônica
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Colesteatoma de orelha media
Malformação congênita de qualquer compartimento
Mastoidite
Otosclerose
Abscessos
Outras Indicações justificadas pelo Especialista da rede.
Pescoço:
Linfoma
Pesquisa de linfonodomegalias
Tumores primários
Processos infecciosos
Malformações congênitas
Estadiamento de alguns tumores
Bócio
Órbita
Trauma
Retinoblastoma
Anomalias e deformidades do globo ocular
Tireoidopatia
Linfoma
Pseudo tumor inflamatório
Infecções
Tumores retro-oculares

-Critérios de autorização
 Serão consideradas prioridades pacientes sob suspeitas diagnósticas de neoplasias,
tumores benignos de crescimento rápido
 Lesões vasculares
 Infecções, infecções especificas (Tuberculose óssea, fungos e etc. adulto ou
criança)
 Traumas agudos
 Hérnia de coluna torácica, síndrome da cauda equina aguda,
 Fraturas recentes com síndrome compressiva
 Redução da força muscular < 3, redução da sensibilidade no nível da lesão
 Descontrole de esfíncteres
 Exames de controle pós-cirúrgicos
 Metástases ósseas, mieloma múltiplo
 Abscessos e meningite
 Afecções no interior da duramáter
 Ter RX dos Seios da Face com Laudo.
-Prioridade
 Traumas
 Tumores.
-Atenção:
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Anexar ou descrever claramente no laudo de solicitação de APAC a justificativa da
solicitação e/ou conclusão dos laudos de raio-X simples, eletroneuromiografia,
mielografia, cintilografia, ultrasonografia e outros.
-Observações importantes:
 Pacientes alérgicos a iodo não devem usar o contraste via EV
 Crianças e idosos devem ter suporte de anestesista em caso de uso de contraste EV
 Pacientes com Insuficiência renal e hepática não devem usar contraste EV, exceto
com autorização do nefrologista, medico assistente e/ou anestesista
 Agendar sempre para unidade hospitalar: alérgicos/atópicos que forem utilizar
contraste e crianças até 15 anos
 Exames que podem ser feitos sem contraste: TC de face para rinite, sinusite e para
fratura, TC de mastóide, TC de crânio, TC de ATM, TC óssea para „pneumonia e
para trauma, TC de arcos costais, TC de abdômen para pesquisa de calculo renal ou
ureteral, TC de coluna
 Exames que necessitam sedação: Portadores de Doenças Mentais, claustrofobia,
algumas doenças neurológicas como Síndrome de Parkinson
 Crianças até 10 anos, exceto quando há descrição da possibilidade de realização
sem sedação. Após essa faixa etária e relativa
 Levar relatório médico com a descrição da doença.
 RX dos Seios da Face com Laudo.
-Prioridades:
 Traumas
 Tumores.
Coluna
-Critérios de Indicação:
 Investigação/controle
 Espondilolistese/espondilolise
 Tumores ósseos
 Infecções ósseas (ex: BK)
 Malformações ósseas
 Complicações pós-operatórias
 Hérnia lombar (apenas lombar)
 Trauma para avalia Fratura (suspeita)
 Estenose do Canal Medular (suspeita)
 Metástases (detecção)
 Processos Expansivos
 Doenças Degenerativas
 Outras Indicações justificadas pelo Especialista da rede.
-Pré-requisitos mínimos exigidos para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados na TC com as
alterações encontradas
 RX simples de coluna (com laudo).
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-Prioridade:
 Processo expansivo
 Estenose de canal medular (suspeita).
02-Tomografia do tórax e membros superiores-020602003-1
02.06.02.001-5-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACÕES DE MEMBRO
SUPERIOR
02.06.02.002-3-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS
APENDICULARES-(BRAÇO, ANTEBRAÇO, MÃO, COXA, PERNA, PÉ)
02.06.02.003-1-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX
02.06.02.004-0-TOMOGRAFIA DE HEMITÓRAX, PULMÃO OU DO MEDIASTINO

Tórax
-Indicadores:
 Dissecção de aneurisma
 Síndrome da compressão de veia cava superior
 Suspeita de mediastinite
 Alterações endócrinas ou metabólicas de origem mediastinal
 Estudar transição cervico- torácica ou tóraco- abdominal
 Rouquidão por lesão do laríngeo recorrente
 Pesquisa de adenomegalia
 Diferenciar abscesso de empiema
 Pesquisa de metástases pulmonares
 Pesquisa de foco de infecção e neoplasias
 Avaliação de enfisema pulmonar para avaliação de cirurgia redutora de pulmão
 Hemoptise
 Broquiectasias
 Traumatismo
 Tumores (diagnóstico e estadiamento)
 Nódulos não-neoplásicos (avaliação e acompanhamento)
 Pneumopatias Intersticiais
 Mediastino, Hilos, Pleura (avaliação)
 Doenças da aorta (aneurisma/dissecção)
 Tromboembolismo pulmonar
 Investigar comprometimento de órgãos devido: micoses sistêmicas, colagenoses e
sarcoidoses
 Fraturas de costelas com lesão pulmonar ou pleural
 Indicação justificada pelo Especialista
 Outras Indicações justificadas pelo Especialista da rede
 Pós-operatório (controle/complicação).
-Pré-requisitos mínimos exigidos para autorização:
 História Clínica sucinta com a queixa principal, fatores relevantes como tabagismo,
características dos sintomas, medicamentos já utilizados e de uso contínuo com
posologia
 Exame Físico e principalmente descrição do exame do Aparelho Respiratório que
motivou o pedido da TC
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 RX simples com laudo xerocado anexado na Solicitação do Exame e descrito no
laudo de Solicitação pelo médico solicitante.
-Prioridade:
 Traumatismo
 Sangramento (vias aéreas).
Músculo-Esquelético
-Critérios de Indicação:
 Tumores
 Ósseos – investigação/ seguimento /estadiamento
 Controle pós-operatório
 Fraturas-Todos os segmentos - (previamente deverá ter realizado RX) – exame para
melhor caracterização da fratura já identificada ou programação cirúrgica
 Osteomielite
 Malformações ósseas
 Complicações pós-cirúrgicas
 Miosite ossificante
03-Tomografia do abdômen, pelve e membros inferiores
02.06.03.001-0-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR
02.06.03.002-9-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO
INFERIOR
02.06.03.003-7-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN
INFERIOR

Abdome
-Indicações:



















Estadiamento para qualquer lesão neoplásica
Fígado
Hemangioma
Lesões focais
Abscessos
Doenças de deposito
Controle pós-operatório/ pós quimio-embolização
Hepatopatia crônica para pesquisa de CHC
Trauma
Vias biliares (indicação limitada)
Colangiocarcinoma
Biloma
Complicação pós-operatório
Pâncreas
Pancreatite aguda/crônica (controle)
Lesões focais
Pseudocistos
Trauma
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Baço
Linfoma com lesão focal esplênica
Infarto esplênico
Trauma
Vias urinárias (Rim, ureter e bexiga)
Avaliação de hematúria
Litíase renal e ureteral
Massa renal solida
Cisto renal complexo (classificação de Bosniak)
Controle pós-operatório
Malformações renais/bexiga
Pielonefrite
Hematomas renais
Abscessos renais
Trauma
Tumores de bexiga
Adrenais
Massa adrenal
Trato intestinal
Obstrução intestinal alta e baixa
Tumores
Diverticulite
Apendicite
Abscesso
Pós-operatório (controle/complicação)
Ruptura de víscera oca
Aorta
Aneurisma
Dissecção
Avaliação de prótese
Pós-operatório (controle/complicação)
Cavidade abdominal
Abscessos
Ascite loculada
Massas retroperitoneais
Corpo estranho

-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados na TC com as
alterações encontradas
 RX simples de abdome (de pé ou deitado)
 USG abdominal.
-Prioridade:
 Pancreatite hemorrágica necrotizante
 Tumor renal/cálculo renal em rim único.
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Pelve:
-Indicação:
 Masculina
 Estadiamento de CA de próstata
 Feminina
 DIP
 Massas ovarianas
 Formações expansivas uterinas de difícil identificação no US
 Traumatismos
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados na TC com as
alterações encontradas
 USG de pelve.
Articulações:
-Indicações:
 Traumatismos
 Processos expansivos
 Fraturas (cominutivas)
 Outras Indicações justificadas pelo Especialista da rede.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados na TC com as
alterações encontradas
 RX da Articulação com Laudo
 USG Articular.
-Prioridade:
 Processo expansivo
 Fraturas (cominutivas)
 Má formação congênita.
Angiotomografia
-Indicações:
 Trombose Pulmonar (suspeita)
 Dilatação, dissecção, fístulas e sub-oclusão de Aorta, Ilíacas, Carótidas e Vasos
Supra-Aórticos
 Doenças da Aorta.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
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 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados na TC com as
alterações encontradas
 RX de Tórax (Patologias pulmonares)
 Doppler do Vaso (se houver).
-Prioridades:
 Pacientes internados em unidades em Unidades Hospitalares
 Pacientes acima de 60 anos.
07-Diagnóstico por Ressonância Magnética
Grupo:
02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
Sub-Grupo: 07 - Diagnóstico por ressonância magnética
01-RM da cabeça, pescoço e coluna vertebral
02-RM do tórax e membros superiores
03-RM do abdômen, pelve e membros inferiores
São procedimentos exclusivos solicitados por especialistas, para realização via SUS. Não
são liberadas as solicitações de unidade de saúde.
Para realização desses, deverá o médico especialista preencher o formulário de APAC,
detalhando os dados clínicos, com justificativa da solicitação.
Existem na atualidade 03 serviços prestadores pactuados para prestação deste serviço:
CISVI, MEGA SCAN, Belo Horizonte.
Lembrando que devido à grande demanda na solicitação desse procedimento, pacientes
portadores de neoplasias malignas tem preferência sobre o agendamento do
procedimento.
O agendamento se dá através do serviço de Regulação, sendo também que todas as
Ressonâncias que exigem sedação medicamentosa são encaminhadas para realização em
Belo Horizonte e, as demais aqui em Divinópolis.
-Critérios de Indicação:
 A unidade solicitante e o médico assistente obrigam-se a descrever detalhadamente
o quadro clínico e descrever ou anexar copia de laudos de exames mais simples
como RX, Ultra-sonografia, Mielografia, Eletroneuromiografia, Tomografia.
 Para autorização de mais de um exame anual por paciente, haverá necessidade do
médico solicitante, emitir justificativa em anexo ao laudo de autorização de APAC.
 A autorização da RNM fica vinculada a estes exames, exceto nos casos prioritários
nos quais a descrição do quadro clínico justifique a solicitação como primeira
opção de investigação diagnóstica.
 Para autorização de exames por imagem a Unidade Solicitante e médica assistente
obrigam-se a anexar cópia de laudos de exames mais simples na seguinte ordem, a
fim de habilitarem o pedido médico para autorização pela SMS: RNM – Anexar ou
descrever claramente no laudo de solicitação de APAC a justificativa da solicitação
e /ou conclusão dos laudos de raio-X simples, eletroneuromiografia, mielografia,
cintilografia, ultrasonografia, tomografia computadorizada e outros.
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 Serão consideradas prioridades pacientes sob suspeitas diagnósticas de neoplasias,
tumores benignos de crescimento rápido, lesões vasculares, infecções, infecções
especificas (Tuberculose óssea, fungos e etc. adulto ou criança) traumas agudos,
hérnia de coluna torácica, síndrome da cauda equina aguda, fraturas recentes com
síndrome compressiva, Redução da forca muscular <3, redução da sensibilidade no
nível da lesão, descontrole de esfíncteres, exames de controle pós-cirurgicos,
metástases ósseas, mieloma múltiplo, abscessos e meningite, afecções no interior da
duramater.

-Observações importantes:
Crianças e idosos devem ter suporte de anestesista em caso de uso de contraste EV.
 Pacientes com Insuficiência renal e hepática não devem usar contraste EV, exceto
com autorização do nefrologista, médico assistente e/ou anestesista;
 Agendar sempre para unidade hospitalar: alérgicos/atópicos que forem utilizar
contraste e crianças ate 15 anos.
 Exames que necessitam sedação: Portadores de Doenças Mentais, claustrofobia,
algumas doenças neurológicas como Síndrome de Parkinson; Crianças até 12 anos,
exceto quando há descrição da possibilidade de realização sem sedação. Após essa
faixa etária e relativa, levar relatório médico com o relato da doença.
 Em relação às lesões microvasculares cerebrais os pacientes devem realizar a RNM
em equipamentos com intensidade igual ou superior a 1,5 Teslas, ou seja, em
unidades hospitalares. Destaque se faz para os portadores de Doença Falciforme
com maior incidência de lesões microvasculares cerebrais.
01-RM da cabeça, pescoço e coluna vertebral
02.07.01.001-3-ANGIORESSONANCIA CEREBRAL
02.07.01.002-1-RESSONÂNCIA MAGNETICA DE ARTICULACAO TEMPOROMANDIBULAR(BILATERAL)
02.07.01.003-0-RESSONÂNCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL
02.07.01.004-8-RESSONÂNCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA
02.07.01.005-6-RESSONÂNCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA
02.07.01.006-4-RESSONÂNCIA MAGNETICA DE CRANIO
02.07.01.007-2-RESSONÂNCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA

Angioressonância Cerebral (020701001-3)
-Indicações:
 Investigação de doença ateromatosa extracraniana: estudo das artérias carótidas,
mesentérica superior, artéria ilíaca e femoral
 Estudo das doenças estenóticas e oclusivas das artérias cervicais, arco aórtico, e
aneurisma da aorta abdominal, torácica
 Hipertensão arterial grave ou forte suspeita de hipertensão de origem renal
 Aneurismas cerebrais, Anomalias do Desenvolvimento venoso e Má formação
vascular
 Outras Indicações justificadas pelo Especialista da rede.
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-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados na TC com as
alterações encontradas
 Doppler de carótidas alterado (se houver)
 USG com Doppler (se houver).
-Prioridades:
 Portador de hipertensão severa < 16 anos ou > 55 anos
 Pacientes internados em unidades hospitalares.
Ressonância Magnética de Crânio e Encéfalo (020701006-4)
-Indicações:
 Avaliação da Fossa cerebral posterior e Tronca cerebral
 AVC isquêmico ou hemorrágico
 Infartos cerebrais múltiplos (suspeita)
 Demência
 Tumores (diagnóstico)
 Metástases (detecção)
 Lesões orbitárias ou Trato Visual
 Vertigens e tonturas (origem cerebelar, tronco cerebral, conduto auditivo interno)
 Infecções
 Cefaléia Crônica
 Hidrocefalia inicial
 Avaliar Hipófise
 Paralisia de Nervos Cranianos
 Aneurismas, Anomalias do Desenvolvimento Venoso e Más formações vasculares
caso não tenha Angiorressonância
 Anomalias congênitas intracranianas
 Doença da Sustância Branca
 Esclerose Múltipla
 Outras Indicações justificadas pelo Especialista da rede.
-Contra-Indicações:
 Cefaléias
 Vertigens
 Hemorragias Cerebrais
 Aneurisma
 Válvulas Cerebrais.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 RX Crânio com Laudo
 TC Crânio, se necessário.
69

-Prioridades:
 Lesão orbitária
 Tumores cerebrais.
Ressonância Magnética Nuclear da ColunaCervical (020701003-0); Lombo-Sacra
(020701004-8); Torácica (020701005-6)
-Indicações:
 Tumores Ósseos Primários (suspeita)
 Metástases
 Processos Expansivos
 Hérnia de Disco e para pesquisa de lesões medulo – radiculares traumáticas
 Infecções (suspeita) e Inflamações
 Anomalias Congênitas
 Complicações pós- operatórias
 Esclerose múltipla
 Investigação de tuberculose extra–pulmonar
 Outras Indicações justificadas pelo Especialista da rede.
-Contra-Indicações:
 Fraturas (detecção)
 Implantes Metálicos (ex: marca-passo).
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 RX simples com Laudo
 TC com Laudo, se necessário.
-Prioridades:
 Processos expansivos.
02-RM do tórax e membros superiores
02.07.02.001-9-RESSONANCIA MAGNETICA DE CORACAO / AORTA C/ CINE
02.07.02.002-7-RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL)
02.07.02.003-5-RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX
02.07.02.004-3-RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MAMA UNILATERAL PARA
AVALIAÇÃO DE POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES DE IMPLANTE DE
PRÓTESE - RESTRITA AOS CASOS DE IMPLANTE UNILATERAL DE
PRÓTESE
02.07.02.005-1-RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MAMA BILATERAL PARA
AVALIAÇÃO DE POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES DE IMPLANTE DE
PRÓTESE

Ressonância Magnética Nuclear de Tórax (020702003-5)
-Indicações:
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Avaliar Artérias Pulmonares
Avaliar Massas Hílares, Parenquimatosas
Avaliar Anomalias do Arco Aórtico e Aorta Descendente
Tumores Neurais e Mediastinais para Estadiamento
Tumores Cardíacos
Outras Indicações justificadas pelo Especialista da rede.

-Contra-Indicações:
 Implantes Metálicos (Marca-Passo Cardíaco, Próteses Metálicas Ósseas, Stents,
etc).
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 RX tórax PA/Perfil
 TC Tórax, se necessário.
03-RM do abdômen, pelve e membros inferiores
02.07.03.001-4-RESSONÂNCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR
02.07.03.002-2-RESSONÂNCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOMEN INFERIOR
02.07.03.003-0-RESSONÂNCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL)
02.07.03.004-9-RESSONÂNCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES

Ressonância Magnética Nuclear de Abdome (020703001-4)
-Indicações:
 Metástase Hepática
 Supra-Renal para melhor definição e possível diferenciação dos tumores benignos
dos malignos
 Diferenciar Tumor Hepático primário e/ou metastático de Hemangioma
 Doenças dos ductos pancreáticos e vias biliares
 Suspeita de metástase em veia cava inferior caso a angiorressonância não seja
possível
 Colangio - Ressonância para suspeita de fator obstrutivo de corrente de processos
inflamatórios, neoplásicos, linfonodomegalias
 Outras Indicações justificadas pelo Especialista da rede.
-Contra-Indicações:
 Sangramentos
 Fratura de Órgão Sólido (suspeita)
 Implantes Metálicos.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 RX simples de Abdome com Laudo
 USG Abdome, se necessário
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 TC Abdome, se necessário.
Ressonância Magnética Nuclear de Articulações:
-Indicações:
 Traumatismos Articulares
 Derrames Articulares (suspeita)
 Fraturas Ocultas
 Alterações de partes moles (Lesões Ligamentares, nervos)
 Outras Indicações justificadas pelo Especialista da rede.
-Contra-Indicações:
 Fraturas Simples (detecção)
 Tendinites e Sinovites
 Implantes Metálicos.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 RX simples com Laudo
 USG Articular com Laudo (quando indicado).
-Prioridades:
 Alterações de partes moles (lesões ligamentares, nervos)
 Traumatismos articulares
 Fraturas ocultas
 Derrames articulares (suspeita).
Ressonância Magnética Nuclear de Pelve (020703002-2)
-Indicações:
 Tumores
 Metástases
 Processos Inflamatórios, Linfoproliferativos ou Indefinidos no RX, US ou TC.
-Contra-Indicações:
 Sangramentos Traumáticos
 Implantes Metálicos.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 USG Pélvica
 TC da Pelve (se for o caso).
08-Diagnóstico por Medicina Nuclear in vivo
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Grupo:
02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
Sub-Grupo: 08 - Diagnóstico por medicina nuclear in vivo
01-Aparelho cardiovascular
02-Aparelho digestivo
03-Aparelho endócrino
04-Aparelho geniturinário
05-Aparelho esquelético
06-Aparelho nervoso
07-Aparelho respiratório
08-Aparelho hematológico
09-Outros métodos de diagnóstico em medicina nuclear in vivo
Os procedimentos com diagnóstico por medicina nuclear (cintilografias) são realizados
em serviço contratado-INAL, sendo também privativa a solicitação por especialista, onde
o mesmo preenche o laudo de APAC, anexa documentos e encaminha para o devido
agendamento.
Casos especiais como IODOTERAPIA, são encaminhados para realização em Belo
Horizonte.
Lembrando também que devido a grande demanda de solicitação deste procedimento por
especialistas, pacientes portadores de neoplasias malignas tem prioridade sobre o
agendamento.

Cintilografia/Medicina Nuclear
01-Cintilografia do Sistema Cardiovascular
02.08.01.001-7-CINTILOGRAFIA DE CORACAO C/ GALIO 67
02.08.01.002-5-CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM
SITUACAO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES)
02.08.01.003-3-CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM
SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES)
02.08.01.004-1-CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ LOCALIZACAO DE NECROSE
(MINIMO 3 PROJECOES )
02.08.01.005-0-CINTILOGRAFIA P/ AVALIACAO DE FLUXO SANGUINEO DE
EXTREMIDADES
02.08.01.006-8-CINTILOGRAFIA P/ QUANTIFICACAO DE SHUNT EXTRACARDIACO
02.08.01.007-6-CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS
EMSITUACAO DE ESFORCO
02.08.01.008-4-CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS
EMSITUACAO DE REPOUSO (VENTRICULOGRAFIA)
02.08.01.009-2 DETERMINACAO DE FLUXO SANGUINEO REGIONAL

-Tipos:
 Angiografia Radioisotópica
 Quantificação de “Shunt” Periférico
 Cintilografia para Avaliação de Fluxo Venoso (Angiologista)
 Cintilografia para Avaliação de Fluxo Venoso das Extremidades
(Angiologista)
 Venografia Radioisotópica (Angiologista)
 Cintilografia do Miocárdio (020801004-1) (Necroses)

(020801005-0)
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intilografia Sincronizada das Câmaras Cardíacas (020801007-6)
Cintilografia do Miocárdio em Stress (020801002-5)
Cintilografia do Miocárdio em Repouso (020801003-3)
Cintilografia para Quantificação de “Shunt” da direita para a esquerda
Estudo do “Shunt” de Lee Veen.

-Indicações:
 Isquemia (localização e extensão)
 Quantificar Fluxos Anômalos
 Alterações da Contratilidade Miocárdica
 Diferenciar Isquemia Miocárdica de Necrose Miocárdica
 Coronariopatias (seguimento)
 Pacientes sob Quimioterapia Cardiotóxica (seguimento)
 Pós – IAM
 Avaliação funcional e prognóstica na Insuficiência Cardíaca
 Procedimento de Revascularização (acompanhamento)
 Avaliar Função Biventricular global.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados com as alterações
encontradas
 Doppler de Vaso Periférico (quando indicado como pré- avaliação)
 ECG
 Ecocardiograma
 Teste de Esforço (se houver).
-Prioridades:
 Pós-infarto
 Pacientes internados em Unidades Hospitalares.
02-Cintilografia do Sistema Digestivo
02.08.02.011-0-CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE REFLUXO GASTRO-ESOFAGICO
02.08.02.012-8-IMUNO-CINTILOGRAFIA (ANTICORPO MONOCLONAL)
02.08.02.005-5-CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO ESOFAGICO (LIQUIDO)
02.08.02.006-3-CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO ESOFAGICO (SEMISOLIDO)
02.08.02.007-1-CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO GASTRICO
02.08.02.008-0-CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE DIVERTICULOSE
02.08.02.010-1-CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA NAO
ATIVA
02.08.02.009-8-CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ATIVA
02.08.02.004-7-CINTILOGRAFIA DE PANCREAS
02.08.02.003-9-CINTILOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES C/ OU S/ ESTIMULO
02.08.02.002-0-CINTILOGRAFIA DE FIGADO E VIAS BILIARES
02.08.02.001-2-CINTILOGRAFIA DE FIGADO E BACO (MINIMO 5 IMAGENS)

-Tipos:
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 Cintilografia para Avaliação do Esvaziamento Esofágico (líquidos)
(020802005-5)
 Cintilografia para Avaliação do Esvaziamento Esofágico (sólidos) (020802006-3)
 Cintilografia para Avaliação do Esvaziamento Gástrico (020802007-1)
 Cintilografia para Pesquisa de Refluxo Gástrico-Esofágico (020802011-0).
-Indicações:
 Análise do Transito Esofágico e Gástrico para Esvaziamento e Refluxo
 Gastroparesia (diabéticos)
 Outras Indicações justificadas pelo Especialista da rede.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico.
Cintilografia de Fígado e Baço (020802001-2)
Fígado e vias biliares (020802002-0)
-Indicações:
 Traumas e Cirurgias Hepáticas com suspeita de perda da integridade das Vias
Biliares
 Detectar Escapes Biliares por trauma ou cirurgia
 Disfunção dos Esfíncteres.
-Contra-Indicações:
 Cálculos Biliares;
 Colecistite Infecciosa.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 US do Abdome Superior
 TC (conforme o caso).
Cintilografia para Pesquisa de Diverticulose de Meckel (020802008-0)
-Indicações:
 Suspeita de Divertículo sangrante.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 US de Abdome (não conclusivo)
 RX contrastado (não conclusivo ou não indicado).
Imunocintilografia (020802012-8)
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-Indicações:
 Neoplasias (identificação e mapeamento).
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica oncológica completa com detalhes dos tratamentos já utilizados e
ainda em uso
 Exame Físico
 Exame diagnóstico do tumor.
03-Cintilografia do Sistema Endócrino
02.08.03.001-8-CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDES
02.08.03.002-6-CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ OU S/ CAPTACAO
02.08.03.003-4-CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ TESTE DE SUPRESSAO / ESTIMULO
02.08.03.004-2-CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DO CORPO INTEIRO
02.08.03.005-0-TESTE DO PERCLORATO C/ RADIOISOTOPO

-Tipos:
 Cintilografia com ou sem Captação (020803002-6)
 Cintilografia com teste de Supressão (T3 ou T4) (020803003-4)
 Cintilografia com teste de Estímulo (TSH) (020803003-4)
 Cintilografia para Tratamento de Hipertireoidismo Tipo Plumer (030312006-1)
 Cintilografia para Tratamento de Hipertireoidismo Tipo Grave(030312007-0)
 Cintilografia de Paratireóides (020803001-8).
-Indicações:
 Distúrbios Funcionais da Tireóide e Paratireóide
 Tireóide Ectópica (identificação)
 Tumores e Nódulos (diagnóstico)
 Hipertireoidismo Tipo Graves e Plummer (tratamento)
 Carcinoma Diferenciado Tireoidiano (tratamento de metástases)
 Lesões suspeitas e Tratamento Hormonal (acompanhamento).
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 Exames Laboratoriais recentes
 USG.
04-Aparelho geniturinário
02.08.04.001-3-CAPTACAO DE IODO RADIOATIVO EM 24H
02.08.04.002-1-CINTILOGRAFIA DE RIM C/ GALIO 67
02.08.04.003-0- CINTILOGRAFIA DE TESTICULO E BOLSA ESCROTAL
02.08.04.005-6- CINTILOGRAFIA RENAL/RENOGRAMA (QUALITATIVA E/OU
QUANTITATIVA)
02.08.04.006-4- CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA
02.08.04.007-2- CISTOCINTILOGRAFIA INDIRETA

Cintilografia Renal
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-Tipos:
 Captação de Iodo Radioativo em 24h (020804001-3)
 Pesquisa do refluxo vesico-uretral (020804004-8)
 Qualitativa/Quantitativa (020804005-6)
 Cistocintilografia direta (020804006-4)
 Cistocintilografia indireta (020804007-2)
 Determinação de filtração glomerular (020804008-0)
 Determinação de fluxo plasmático renal (020804009-9)
 Estudo renal dinâmico c/ ou s/ diurético (020804010-2)
-Indicações:
 Verificar Função do Rim Direito ou Esquerdo (Fluxo, Déficit Glomerular,
Obstrução de Vias Excretoras, Função Tubular)
 Hipertensão Renovascular
 Avaliar Cicatrizes Remanescentes de Infecções Renais
 Quantificar Córtex Renal Funcionante (segmento de Pielonefrite por Refluxo)
 Avaliar envolvimento Renal de Tumores
 Avaliar Diagnóstico Diferencial entre Tumor e Hipertrofia da Coluna de Bertin
 Avaliar Refluxo Vesico-Uretral (CISTOCINTILOGRAFIA).
-Contra-Indicações:
 Tumores (diagnóstico e estadiamento)
 Cálculo Renal, Vesical ou Uretral
 Alterações Morfológicas somente
 Infecção do trato urinário.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 Exames Laboratoriais
 US Rim/Vias Urinárias
 Urofluxometria (se houver).
-Prioridades:
 Infecção urinária de repetição (avaliar cicatrizes renais)
 Seguimento de crianças com refluxo vesico- uretral.
05-Aparelho esquelético
02.08.05.001-9-CINTILOGRAFIA DE ARTICULACOES E/OU EXTREMIDADES E/OU
OSSO
02.08.05.002-7-CINTILOGRAFIA DE ESQUELETO (CORPO INTEIRO)
02.08.05.003-5-CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO SANGUINEO
(CORPOINTEIRO)
02.08.05.004-3-CINTILOGRAFIA DE SEGMENTO OSSEO C/ GALIO 67

Cintilografia do Corpo Inteiro (020805002-7)
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-Indicações:
 Tumores (Diagnóstico e Estadiamento)
 Metástases (Diagnóstico e Acompanhamento)
 Osteomielite (Diagnóstico e Acompanhamento)
 Necroses Ósseas
 Fratura de Stress
 Avaliar Integridade de Próteses Articulares
 Dores Ósseas (Diagnóstico)
 Doença de Paget.
-Contra-Indicações:
 Processos alérgicos às substâncias farmacológicas utilizadas no procedimento.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 TC (se houver).
-Prioridades:
 Tumores.
Cintilografia das Articulações (020805001-9)
-Indicações:
 Necrose da Cabeça do Fêmur
 Processos Expansivos Gerais
 Pioartrites.
-Contra-Indicações:
 Lesões Ligamentares, Condrais ou dos Meniscos (vistas na RMN)
 Fraturas (Diagnóstico).
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 US Articulação
 RMN Articulação (inconclusiva)
-Prioridades:
 Processos expansivos.
06-Cintilografia do Sistema Neurológico
02.08.06.001-4-CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO CEREBRAL C/ TALIO (SPCTO)
02.08.06.002-2-CISTERNOCINTILOGRAFIA
(INCLUINDO
PESQUISA
AVALIACAODO TRANSITO LIQUORICO)

E/OU

-Tipos:
 Fluxo Sanguíneo Cerebral
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Cintilografia Cerebral
Cisternocintilografia (020806002-2)
Pesquisa de Fístula Liquórica
Pesquisa de Transito Liquórico
Mielocintilografia
Ventriculocintilografia de Perfusão Cerebral.

-Indicações:
 Detectar Isquemia
 Fluxo Liquórico
 Doenças Degenerativas
 Avaliar Extensão de AVC
 Pós-Carotidoangioplastia (controle).
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 EEG com Laudo
 TC e/ou RMN.
07-Cintilografia do Sistema Respiratório
02.08.07.001-0-CINTILOGRAFIA DE PULMAO C/ GALIO 67
02.08.07.002-8-CINTILOGRAFIA DE PULMAO P/ PESQUISA DE ASPIRACAO
02.08.07.003-6-CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR INALACAO (MÍNIMO 2 PROJEÇÕES)
02.08.07.004-4-CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR PERFUSAO (MÍNIMO 4 PROJEÇÕES)

-Tipos:
 Pulmão p/ pesquisa de aspiração (020807002-8)
 Pulmão por inalação (020807003-6)
 Pulmão por perfusão (020807004-4)
-Indicações:
 Embolia Pulmonar (Diagnóstico e avaliação da extensão).
-Contra-Indicações:
 Pneumopatias Inflamatórias simples
 Tumores (Diagnóstico).
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 RX do Tórax PA/Perfil com Laudo
 TC do Tórax (conforme o caso).
08-Cintilografia do Sistema Hematológico
02.08.08.001-5-CINTILOGRAFIA DE SISTEMA RETICULO - ENDOTELIAL
(MEDULAOSSEA)
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02.08.08.004-0-LINFOCINTILOGRAFIA

-Tipos:
 Cintilografia para pesquisa de Hemorragia não Ativa (020802010-1)
 Cintilografia para pesquisa de Hemorragia Ativa (0208/02009-8)
 Demonstração de Seqüestro de Hemácias pelo Baço com Radioisótopos
(020808002-3)
 Demonstração da Volemia com Radioisótopos
 Determinação de Sobrevida das Hemácias com Radioisótopos (020808003-1)
 Determinação do Volume Eritrocitário com Radioisótopos
 Determinação do Volume Plasmático com Radioisótopos.
-Indicações:
 Visualizar e quantificar hemorragia em qualquer órgão ou segmento com
determinação da volemia
 Hemorragias de origem obscura
 AVC Hemorrágico
 Seqüestro de Hemácias
 Determinar tempo de sobrevida das Hemácias.
-Contra-Indicações:
 Hemorragia Esôfago-Gástrica
 AVC Isquêmico.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição
dos medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 Exames Laboratoriais
 TC do Crânio (AVC)
 RMN (se indicado).

Cintilografia de Sistema Reticulo-endotelial (Medula Óssea) (020808001-5)
-Indicações:
 Tumores
 Metástases
 Infecções.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 TC e/ou RMN (conforme o caso).
Linfocintiligrafia (020808004-0)
-Indicações:
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 Linfedema pós-cirúrgico Oncológico
 Linfedema de outras causas
 Doppler negativo para Patologia Venosa.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 Doppler Venoso (se for o caso).
09-Outros métodos de diagnóstico em medicina nuclear in vivo
02.08.09.001-0-CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO C/ GALIO 67 P/ PESQUISA
DENEOPLASIAS
02.08.09.002-9-CINTILOGRAFIA DE GLANDULA LACRIMAL
(DACRIOCINTILOGRAFIA)
02.08.09.003-7-CINTILOGRAFIA DE MAMA (BILATERAL)

Cintilografiade Mama (020809003-7)
-Indicações:
 Detectar Linfonodo Sentinela em Câncer de Mama
 Nódulos Inconclusivos na USG ou Mamografia.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 USG
 Mamografia.
Cintilografia com Gálio 67
-Tipos:
 Pulmão (020807001-0)
 Segmento ósseo (020805004-3)
 Rim (020804002-1)
-Indicações:
 Infecções
 Tumores
 Metástases
 Febre de Origem Obscura
 HAS secundária/ revascularização.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 RX simples
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 Exames Laboratoriais
 TC ou RMN (conforme o caso).
-Prioridades:
 Infecções
 Tumores.

Cintilografia Testicular e Bolsa Escrotal (020809002-9)
-Indicações:
 Diagnóstico diferencial entre torção testicular e orquiepididimite.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 USG inconclusivo.
Cintilografia das Glândulas Lacrimais (Dacricintilografia) (020809002-9)
-Indicações:
 Obstrução das vias lacrimais excretoras (diagnóstico).
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 Exame Físico História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com
descrição dos medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 RX de seios da face.
-Prioridades:
 Lesão orbitária
 Tumores cerebrais.
09-Diagnóstico por Endoscopia
Grupo:
02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
Sub-Grupo: 09 - Diagnóstico por endoscopia
01-Aparelho digestivo
02-Aparelho urinário
03-Aparelho ginecológico
04-Aparelho respiratório
01-Aparelho digestivo
0209010029-COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)
0209010037-ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
0209010053-RETOSSIGMOIDOSCOPIA
0209010010-COLANGIOPANCREATOGRAFIA-RETROGRADA
(VIAENDOSCOPICA)
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0209010045-LAPAROSCOPIA
0209010061-VIDEOLAPAROSCOPIA

Retossigmoidoscopia (020901005-3)
-Indicações:
 Pacientes com 50 anos e mais preventivamente
 Sangue oculto nas fezes positivo
 História familiar de câncer intestinal.
Colonoscopia (020901002-9)
-Indicações:
 Sangue oculto positivo nas fezes e/ou anemia ferropriva não explicada
 Hematoquezia
 Dor abdominal baixa não complicada ou troca dos hábitos intestinais recente
 Pacientes acima de 50 anos
 História Familiar positiva de câncer de intestino
 Retossigmoidoscopia inconclusiva
 Diagnóstico de lesões estruturais do cólon, especialmente neoplasia
 Exame complementar para os achados radiológicos duvidosos.
-Indicação de Colonoscopia de acordo com Nakasano:
Pacientes com estudo radiológico contrastado onde poderemos nos deparar com duas
situações, a saber:
 Exame anormal, sendo necessário e conveniente estudo endoscópico com coleta de
material para estudo histológico
 Exame normal ou duvidoso em contexto não bem explicado, como por exemplo,
paciente com alteração de hábito intestinal, anemia ou perda de sangue pelo reto
 Avaliação endoscópica e histológica de extensão de doença inflamatória crônica
intestinal em paciente em tratamento, com diagnóstico confirmado e geralmente em
acompanhamento clínico por mais de 6 meses
 Seguimento com pesquisa de displasia em portadores de retocolite ulcerativa com
doença inativa e após decorrer o prazo indicado para entrada nesta rotina
 Pesquisa de lesão sincrônica em portador de neoplasia de cólon. Preferencialmente
pré- operatória, podendo, no entanto ser realizada até 3 meses do pós- operatório.
Idem para portador de adenoma distal com mais de 01 cm de diâmetro,
diagnosticado durante sigmoidoscopia
 Acompanhamento pós-operatório de acordo com rotina estabelecida pelo serviço,
em paciente operado de câncer de cólon. Idem pós- polipectomia endoscópica de
cólo
 Portador de síndrome de Lynch;
 Na urgência para hemorragia digestiva baixa
 Descompressão colônica na síndrome de Ogilvie, que não respondeu a tratamento
clínico
 Terapêutica endoscópica, a saber: polipectomias, tratamento endoscópico de lesões
sangrantes, incluindo ectasia vascular, nas dilatações de estenoses e em
estenotomias diatérmicas.
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-Contra-Indicações:
 Portador de doença inflamatória ativa grave como, por exemplo, megacólon tóxico
 Suspeita clínica de peritonite, incluindo diverticulite aguda. Intestino mal
preparado. Eventualmente e dependente da experiência do especialista e da
quantidade de resíduos fecais, poderá ser tentada a introdução do aparelho ao
mesmo tempo em que se instila soro fisiológico sob pressão através o canal de
instrumentação
 Paciente não cooperativo
 Gestação (relativa).
Endoscopia Digestiva Alta Diagnóstica (EDA) (020901003-7)
Esse procedimento é liberado por solicitação clínica desde que o paciente já esteja em
acompanhamento na unidade e que mesmo após submetido a terapêutica clínica a
sintomatologia encontra-se inalterada.
Assim, o clínico que o acompanha deverá preencher solicitação contendo dados clínicos
detalhados e também o tratamento já realizado.
Este procedimento deverá ser protocolado através da unidade na Regulação, para o
devido agendamento. Temos como serviço prestador o CISVI e outro em Belo Horizonte.
-Indicações:
 Sintomas dispépticos por mais de 60 dias
 Dispepsias em pacientes acima de 55 anos sem causa definida
 Disfagias
 Hemorragia gastrintestinal
 Massa epigástrica à palpação
 Perda de peso progressiva
 Vômitos persistentes
 Anemia ferropriva após descartar causas nutricionais
 Sangue oculto positivo
 Melena
 Controle pós-tratamento gástrico anual (úlceras, gastrites)
 Displasia, gastrite atrófica, metaplasia intestinas, esôfago de Barrett, cirurgia de
úlcera péptica há mais de 20 anos está indicado o controle anual e conforme
indicaçãomédica.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico com descrição do local/ órgão a ser examinados com as alterações
encontradas
 EDA prévia se houver.
02-Aparelho urinário
0209020016-CISTOSCOPIA E/OU URETEROSCOPIA E/OU URETROSCOPIA

03-Aparelho ginecológico
02.09.03.001-1-HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA

04-Aparelho respiratório
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0209040017-BRONCOSCOPIA (BRONCOFIBROSCOPIA)
0209040025-LARINGOSCOPIA

Esses procedimentos são privativos de solicitação de médicos especialistas, não
sendo liberados por solicitação clínica.
Temos como serviço prestador para realização deles o Hospital São João de
Deus. O fluxo do agendamento da após a consulta do paciente será: o agente da
pós consulta na Policlínica encaminha para Regulação, para agendamento. O
documento de solicitação é devolvido à origem, que providencia a entrega ao
paciente, com o devido agendamento.
0209040033-TRAQUEOSCOPIA
0209040041-VIDEOLARINGOSCOPIA

10-Diagnóstico por radiologia intervencionista
Grupo:
02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
Sub-Grupo: 10 - Diagnóstico por radiologia intervencionista
01-Exames radiológicos de vasos sangüíneos e linfáticos
02.10.01.002-9-ANGIOGRAFIA DE ARCO AORTICO
02.10.01.002-9-ANGIOGRAFIA DE ARCO AORTICO
02.10.01.004-5-AORTOGRAFIA ABDOMINAL
02.10.01.005-3-AORTOGRAFIA TORACICA
02.10.01.006-ARTERIOGRAFIA CERVICO-TORACICA
02.10.01.007-0-ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO
02.10.01.008-8-ARTERIOGRAFIA DIGITAL (POR VIA VENOSA)
02.10.01.009-6-ARTERIOGRAFIAP/ INVESTIGACAO DE DOENCA
ARTERIOSCLEROTICA AORTO-ILIACA E DISTAL
02.10.01.010-0-ARTERIOGRAFIA P/ INVESTIGACAO DE HEMORRAGIA CEREBRAL
02.10.01.011-8-ARTERIOGRAFIA P/ INVESTIGACAO DE ISQUEMIA CEREBRAL
02.10.01.012-6-ARTERIOGRAFIA PELVICA
02.10.01.013-4-ARTERIOGRAFIA SELETIVA DE CAROTIDA
02.10.01.014-2-ARTERIOGRAFIA SELETIVA POR CATETER (POR VASO)
02.10.01.015-0-ARTERIOGRAFIA SELETIVA VERTEBRAL
02.10.01.016-9-ESPLENOPORTOGRAFIA
02.10.01.017-7-FLEBOGRAFIA DE MEMBRO
02.10.01.018-5-FLEBOGRAFIA DE CAVA INFERIOR E/OU SUPERIOR
02.10.01.019-3-LINFANGIOADENOGRAFIA
02.10.01.020-7-PORTOGRAFIA TRANS-HEPATICA

02-Vias biliares
02.10.02.001-6-COLANGIOGRAFIA TRANSCUTANEA

A Angiografia Radiodiagnóstica caracteriza-se por ser exame de alta complexidade e de
alto custo, portanto deve ser utilizado para elucidações diagnósticas com uso de contraste
iodado por cateterismo guiado pelo método de subtração digital.
-Contra-Indicações absolutas:
Utilizar de iodo em: alergia em geral e principalmente os alérgicos ao iodo, doentes
diabéticos utilizando metformina, doentes com mieloma mútiplo, doentes idosos,
fase aguda das hemorragias, hipertireoidismo, doença cardíaca severa, insuficiência
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cardíaca aguda ou crônica, insuficiência renal aguda/crônica, anemia falciforme,
traumatismos cranioencefálicos, feocromocitoma, gravidez e anemia falciforme.
Arteriografia da aorta
-Indicações:
 Patologias primárias da aorta (ateroscleróticas, dissecção aórtica,
tromboembolismo, trauma, coarctação, complicação de enxerto, aneurisma ).
 Malformações arterio-venosas.
 Malformações congênitas.
 Displasia fibro-muscular.
 Estudo preliminar das patologias viscerais e estenoses dos principais ramos das
artérias viscerais e periféricas.
 Patologia do tecido conjutivo ( Sindrome de Marfan ).
 Tumores ósseos e de partes moles retroperitoneais
 Doenças infecto-contagiosas ( sífilis ).
-Contra-Indicações:
Utilizações de iodo em: alergia em geral e principalmente os alérgicos ao iodo, doentes
diabéticos utilizando metformina, doentes com mieloma mutitiplo, doentes idosos, fase
aguda das hemorrgias, hipetireoidismo, doença cardíaca severa, insuficiência cardíaca
aguda ou crônica, insuficiência renal aguda/crônica, anemia falciforme, traumatismos
cranioencefálicos, feocromocitoma, gravidez e anemia falciforme.
-Pré-Requisitos diagnósticos:
 Quadro clínico bem especificado sobre os sinais e sintomas da doença, hipóteses
diagnósticas e resultados dos exames como RX e Laboratório, TC e RM.
-Profissionais solicitantes:
Cirurgião vascular, cirurgião cardio-torácico, cardiologista, nefrologista.
Arteriografia (Arco Aórtico e Braquiocefalico)
-Indicações:
 Acidente vascular cerebral.
 Hemorragias intracranianas.
 Patologias oclusivas (ateroescleróticas, trombose, embolia,
 Dissecção, displasia fibro-muscular, síndrome compressivas neurovasculares,
arterites.
 Patologia aneurismática.
 Malformações ou fistulas arterio-venosas ou congênitas.
 Lesões expansivas intracranianas ou crânio-facial.
 Lesões vasculares primárias cervicais e crânio-facial.
 Lesões expansivas cervicais.
 Avaliação pós-cirúrgica ( ex. pós-endarterectomia , bypass )
-Contra-Indicações:
Utilização de iodo em: alergia em geral e principalmente os alérgicos ao iodo, doentes
diabéticos utilizando metformina, doentes com mieloma mútiplo, doentes idosos, fase
aguda das hemorrgias, hipertireoidismo, doença cardíaca severa, insuficiência cardíaca
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aguda ou crônica, insuficiência renal agudo-crônica, anemia falciforme,
traumatismoscranioencefálicos, feocromocitoma, gravidez e anemia falciforme.
-Pré-Requisitos diagnósticos:
 Quadro clínico bem especificado sobre os sinais e sintomas da doença
 Hipóteses diagnósticas e resultados dos exames como RX, laboratório, TC ou RM.
-Profissionais Solicitantes:
Neurologista, Neuro-cirurgião, cirurgião vascular, cirurgião de cabeça-pescoço
Arteriografias Periféricas Membro Superior
-Indicações:
 Patologia aterosclerótica, aneurismática , embolia , trauma ,
 Patologia extrínsecas ( Síndrome do desfiladeiro torácico , tumores , compressão da
artéria poplítea)
 Displasia fibro-muscular , arterite de Takayassu
 Patologias isquêmicas periféricas.
 Malformações arterio-venosas.
 Estudo para confecção de fístulas arterio-venosas na IRC.
 Tromboembolismo arterial (ex. pós-traumatismo).
 Tumores primário vascular, tecido de partes moles e ósseo.
 Avaliação pós-cirurgico de enxerto.
-Contra-Indicações:
Utilização de iodo em: alergia em geral e principalmente os alérgicos ao iodo, doentes
diabéticos utilizando metformina, doentes com mieloma múltiplo, doentes idosos, fase
aguda das hemorrgias, hipertireoidismo, doença cardíaca severa, insuficiência cardíaca
aguda ou crônica, insuficiência renal agudo-crônica, anemia falciforme,
traumatismoscranioencefálicos, feocromocitoma, gravidez e anemia falciforme.
-Pré-Requisitos Diagnósticos:
Quadro clínico bem especificado sobre os sinais e sintomas da doença.
 Hipóteses diagnósticas e resultados dos exames como RX, laboratório,
ultrasonografia vascular, TC e RM.
-Profissionais Solicitantes:
Cirurgião vascular, cirugião cardio-torácico, ortopedista, nefrologista
Arteriografia Renal
-Indicações:
 Hipertensão Reno-vascular .
 Trauma renal
 Malformações arterio-venosas.
 Lesões inflamatórias vasculares ou aneurimaticas.
 Transplante renal ( seleção de doadores , seguimeno póstransplante)
 Lesões expansivas renais ou vasculares.
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-Contra-Indicações:
Utilização de iodo em: alergia em geral e principalmente os alérgicos ao iodo, doentes
diabéticos utilizando metformina, doentes com mieloma mútiplo, doentes idosos, fase
aguda das hemorrgias, hipetireoidismo, doença cardíaca severa, insuficiência cardíaca
aguda ou crônica, insuficiência renal agudo-crônica, anemia falciforme, traumatismos
cranioencefálicos, feocromocitoma, gravidez e anemia falciforme.
-Pré-Requisitos Diagnósticos:
 Quadro clínico bem especificado sobre os sintomas da doença.
 Hipóteses Diagnósticas e resultados dos exames como RX, laboratoriais,
ultrasonografia, TC E RM.
-Profissionais Solicitantes:
Nefrologista, urologista.
Portografia
-Indicações:
 Hipertensão portal.
 Transplante hepático
-Contra-Indicações:
Utilização de iodo em: alergia em geral e principalmente os alérgicos ao iodo, doentes
diabéticos utilizando metformina, doentes com mieloma múltiplo, doentes idosos,
fase aguda das hemorrgias, hipertireoidismo, doença cardíaca severa, insuficiência
cardíaca aguda ou crônica, insuficiência renal aguda-crônica, anemia falciforme,
traumatismos cranioenceflicos, feocromocitoma, gravidez e anemia falciforme.
-Pré-Requisitos
 Quadro clínico bem especificado sobre os sinais e sintomas da doença.
 Hipóteses diagnósticas e resultados dos exames como RAIO-X.
 Hipóteses Diagnósticas dos exames como RAIO- X, Laboratório, Ultrasonografia,
TC, RM de abdomen.
-Profissionais Solicitantes:
Cirurgião geral, cirurgião pediátrico, gastroenterologista, oncologista.
Arteriografia Visceral (Mesentérica Superior)
-Indicações:
 Lesões primárias vasculares (oclusivas, variação congênitas, trauma, malformações
arterio-venosas, aneurisma).
 Lesões em órgãos acessórios ( pâncreas , fígado , baço e vesícula biliar )
 Hemorragias gastro-intestinais grave ou refratária ao tratamento.
 Hemorragias ocultas com provas diagnósticas inconclusivas ( ex.angiodisplasia).
-Contra-Indicações:
Utilização de iodo em: alergia em geral e principalmente os alérgicos ao iodo, doentes
diabéticos utilizando metformina, doentes com mieloma múltiplo, doentes idosos, fase
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aguda das hemorrgias, hipertireoidismo, doença cardíaca severa, insuficiência cardíaca
aguda ou crônica, insuficiência renal agudo-crônica, anemia falciforme, traumatismos
cranioencefálicos, feocromocitoma, gravidez e anemia falciforme.
-Pré-Requisitos:
 Quadro clínico bem específico sobre os sinais e sintomas da doença.
 Hipóteses diagnósticas e resultados dos exames como RX, Laboratório,
Ultrasonografia, TC e RM abdômen.
-Profossionais Solicitantes:
Cirurgião geral, gastroenterologista, proctologista e oncologista.
Flebografia do Membro Inferior
-Indicações:
 Síndromes pós-flebíticas.
 Obstrução venosa (trombose venosa profunda e periférica, trauma; compressão
extrínseca)
 Estudo de insuficiência venosa e varizes.
 Patologias congênitas (Malformações arterio-venosas, anomalia de posição ).
 Fístula AV em membro superior
-Contra-Indicações:
Utilização de iodo em: alergia em geral e principalmente os alérgicos ao iodo, doentes
diabéticos utilizando metformina, doentes com mieloma múltiplo, doentes idosos, fase
aguda das hemorrgias, hipertireoidismo, doença cardíaca severa, insuficiência cardíaca
aguda ou crônica, insuficiência renal agudo-crônica, anemia falciforme, traumatismos
cranioencefálicos, feocromocitoma, gravidez e anemia falciforme.
-Pré-Requisitos Diagnósticos:
 Quadro clínico bem específico sobre os sintomas da doença.
 Hipóteses diagnósticas e resultados dos exames como RX, Laboratóriais e
Ultrasonográfica vascular.
-Profissionais Solicitantes:
Cirurgião vascular, ortopedista, cirurgião em geral.
Flebografia Visceral
-Indicações:
 Obstrução intrínseca ou extrínseca da veia cava
 Embolia pulmonar.
 Patologias congênitas
 Colocação de filtros de Veia cava inferior.
 Estudo bioquímico com colheita de amostras das veias renais (ex.renina ) e veias
supra renais ( ex. feocromocitoma ) , veia gonadal e hepática.
 Trombose venosa profunda de membros inferiores
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-Contra-Indicações:
Utilização de iodo em: alergia em geral e principalmente os alérgicos ao iodo, doentes
diabéticos utilizando metformina, doentes com mieloma múltiplo, doentes idosos, fase
aguda das hemorrgias, hipetireoidismo, doença cardíaca severa, insuficiência cardíaca
aguda ou crônica, insuficiência renal agudo-crônica, anemia falciforme, traumatismos
cranioencefálicos, feocromocitoma, gravidez e anemia falciforme.
-Pré-Requisitos diagnósticos:
 Quadro clínico bem especificado sobre os sinais e sintomas da doença.
 Hipóteses diagnósticas e
 Resultados dos exames, como RX, Laboratório, Ultrasonografia, TC e RM.
-Profissionais Solicitantes:
Cirurgião geral, cirurgião torácico, clinico geral, intensivistas, cirurgião vascular.
Flebografia Torácica (Cavografia Superior e Flebografia do Ázico).
-Indicações:
 Avaliação de massas mediastinais.
 Síndrome da veia cava superior
 Trombose da veia cava superior.
 Planejamento Terapêutico ( Radioterapia ).
 Estudo bioquímico da veia ázigo e plexo venoso vertabral para pesquisa de tumores
funcionantes extra-adrenais e adenomas paratireóide.
-Contra-Indicação:
Utilização de iodo em: alergia em geral e principalmente os alérgicos ao iodo, doentes
diabéticos utilizando metformina, doentes com mieloma múltiplo, doentes idosos, fase
aguda das hemorrgias, hipertireoidismo, doença cardíaca severa, insuficiência cardíaca
aguda ou crônica, insuficiência renal aguda-crônica, anemia falciforme,
traumatismoscranioencefálicos, feocromocitoma, gravidez e anemia falciforme.
-Pré-Requisitos diagnósticos:
 Quadro clínico bem como sobre os sintomas da doença.
 Hipóteses diagnósticos e;
 Resultados dos exames como Rx, Laboratóriais, Ultrasonografia, TC E RM.
-Profissionais Solicitantes:
Cirurgião geral, cirurgião torácico, clinico geral, intensivistas, cirurgião vascular
AortografiaTrans-Lombar
-Indicações:
 Pacientes sem acesso por via femoral, axilar ou braquial para estudo da aorta
abdominal.
-Contra-Indicações:
Utilização de iodo em: alergia em geral e principalmente os alérgicos ao iodo, doentes
diabéticos utilizando metformina, doentes com mieloma múltiplo, doentes idosos, fase
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aguda das hemorrgias, hipertireoidismo, doença cardíaca severa, insuficiência cardíaca
aguda ou crônica, insuficiência renal aguda-crônica, anemia falciforme, traumatismos
cranioencefálicos, feocromocitoma, gravidez e anemia falciforme.Coagulopatia,
Hipertensão Grave, Aneurisma da aorta abdominal e enxerto.
-Pré-Requisitos Diagnósticos:
 Quadro clínico bem específico do sobre os sinais e sintomas da doença.
 Hipóteses diagnósticas por resultados dos exames laboratoriais e/ou RX,
Ultrassonografia.
-Profissionais Solicitantes:
Cirurgião vascular, cirurgião geral.
Arteriografia Medular
-Indicações:
 Localização de malformações arterio-venosas.
 Avaliação de tumores hipervasculares no canal espinhal.
 Avaliação pré-operatória da arteria espinhal anterior
 Avaliação dos ramos radiculomedulares das lesões vasculares vertebrais e paravertebrais.
-Contra-Indicações:
Utilização de iodo em: alergia em geral e principalmente os alérgicos ao iodo, doentes
diabéticos utilizando metformina, doentes com mieloma múltiplo, doentes idosos, fase
aguda das hemorrgias, hipertireoidismo, doença cardíaca severa, insuficiência cardíaca
aguda ou crônica, insuficiência renal aguda-crônica, anemia falciforme,
traumatismoscranioencefálicos, feocromocitoma, gravidez e anemia falciforme.
-Pré-Requisitos:
 Quadro clínico bem especificado sobre os sinais e sintomas da doença.
 Hipóteses diagnósticas.
 Resultados dos exames como RX, Laboratoriais, TC e RM
-Profissionais Solicitantes:
Neurologista, neuro-cirurgião.
Linfografia
-Indicações:
 Linfonodopatia maligna ( linfoma doença metastatica).
 Avaliação do sistema venoso linfático ( linfaedema primário ou secundário) .
 Estudo de quiotórax, ascite quiloso
-Contra-Indicações:
Utilização de iodo em: alergia em geral e principalmente os alérgicos ao iodo, doentes
diabéticos utilizando metformina, doentes com mieloma múltiplo, doentes idosos, fase
aguda das hemorrgias, hipertireoidismo, doença cardíaca severa, insuficiência cardíaca
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aguda ou crônica, insuficiência renal aguda-crônica, anemia falciforme, traumatismos
cranioencefálicos, feocromocitoma, gravidez e anemia falciforme.
-Pré-Requisitos Diagnósticos:
 Quadro clínico bem especificado sobre os sinais e sintomas da doença.
 Hipóteses diagnósticas
 Resultados dos exames como RX, Laboratoriais, TC e RM
-Profissionais Solicitantes:
Oncologista, cirugião vasculares, gastro-enterologista .
11-Métodos diagnósticos em especialidades
Grupo:
02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
Sub-Grupo: 11 - Métodos diagnósticos em especialidades
01-Diagnóstico em angiologia
02-Diagnóstico em cardiologia
03-Diagnóstico cinético funcional
04-Diagnóstico em ginecologia-obstetrícia
05-Diagnóstico em neurologia
06-Diagnóstico em oftalmologia
07-Diagnóstico em otorrinolaringologia/fonoaudiologia
08-Diagnóstico em pneumologia
09-Diagnóstico em urologia
10-Diagnóstico em psicologia-psiquiatria
01-Diagnóstico em angiologia
02.11.01.001-4 – CAPILAROSCOPIA
02.11.01.002-2 - INVESTIGACAO ULTRASSONICA (PLETISMOGRAFIA)
02.11.01.003-0 – OSCILOMETRIA
02.11.01.004-9 - PLETISMOGRAFIA (POR LATERALIDADE / TERRITORIO)

02-Diagnóstico em cardiologia
02.11.02.001-0 - CATETERISMO CARDIACO
02.11.02.002-8 - CATETERISMO CARDIACO EM PEDIATRIA
02.11.02.003-6 – ELETROCARDIOGRAMA
02.11.02.004-4 - MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS)
02.11.02.005-2 - MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL
02.11.02.006-0 - TESTE DE ESFORCO / TESTE ERGOMETRICO

Procedimentos privativos de médico especialista (cardiologista) que após avaliação do
paciente faz o encaminhamento para o devido agendamento.
Para realização desses é necessário o preenchimento de solicitação em formulário de
APAC, com detalhamento de dados clínicos, assim como também anexar documentos
pessoais e exames complementares já realizados.
Estes poderão ser realizados em Belo Horizonte ou mesmo em Divinópolis, de acordo
com disponibilidades de vagas dentro da PPI.
Teste de Esforço ou Ergométrico (021102006-0)
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-Indicações:
 Angina do peito
 Dor torácica
 ECG com alteração do seguimento ST
 Risco de Doença Arterial Coronariana
 Hipertensão ventricular esquerda
 WPW (Wolf-Parkinson-White)
 Marca-passo ventricular
 IAM
 Histórico familiar de Coronariopatia
 Arritmias
 Avaliação de capacidade funcional
 Avaliação cardiológica em atletas.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 ECG Prévio.
-Prioridades:
 Histórico e exames compatíveis com as indicações acima descritas
 Angina do peito
 Dor torácica
 ECG com alteração do seguimento ST
 Risco de doença arterial coronariana
 Hipertensão ventricular esquerda
 WPW (Wolf-Parkinson-White)
 Marca-passo ventricular
 IAM
 Histórico familiar de coronariopatia
 Arritmias
 Avaliação de capacidade funciona
 Avaliação cardiológica em atletas.
-Profissionais solicitantes:
 Cardiologista
 Cirurgião cardiovascular
 Clinica Medica
 Geriatra
Eletrocardiograma (ECG) (02.11.02.003-6)
Esse procedimento já esta liberado para agendamento através de solicitação clinica,
bastando apenas o solicitante preencher solicitação com dados clínicos e o enfermeiro
providenciar o agendamento diretamente no CISVI (demanda livre para agendamento)
-Indicações:
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Avaliação inicial cardiológica
Rotina pré-operatória
Sincope ou pré-síncope
Angina Pectoris
Dor Torácica
Dispnéia
Fadiga extrema ou inexplicada
Hipertensão arterial pulmonar
Arritmias
Hipertensão Arterial Sistêmica
AVC recente
Uso dos medicamentos que possam alterar o ritmo cardíaco
Sopros
Doença cardiovascular adquirida ou congênita.

-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 ECG Prévio (se houver).
-Prioridades:
 Maiores de 40 anos
 Matriculados no HIPERDIA
 Portadores de cardiopatias ou doenças que lesem o coração
 Risco Cirúrgico.
OBS: Solicitações anteriores com menos de 01 ano devem ser acompanhadas de relatório
medico para avaliação da equipe medica reguladora.
-Profissionais solicitantes:
 Cardiologista
 Cirurgião cardiovascular
 Pneumologista
 Clinico geral/ UBSF
 Pediatra
 Neurocirurgião
 Neurologista
 Clinica Medica
 Geriatra.
Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA)(021102005-2)
-Indicações:
 Avaliação de sintomas causados pela Hipertensão Arterial Sistêmica (Palpitações,
cefaléia occipital, dispnéia paroxística ou não, fadiga, prostração, mal estar geral
com ou sem palidez, pré-síncope ou síncope)
 Avaliar Pressão Arterial limítrofe
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 Avaliar abruptas variações da pressão arterial sistêmica (Uso de medicamentos,
idosos, diabéticos, menopausadas e grávidas)
 Avaliar paciente suspeito de Hipertensão Arterial Sistêmica do Jaleco Branco
 Avaliar paciente suspeito de Hipertensão Arterial Sistêmica Lábil ou episódica
 Avaliar Hipotensão Arterial e Síncope Hipotensiva
 Avaliar suspeita de disfunção autonômica.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico detalhado
 ECG com laudo
 Teste Ergométrico (se houver).
-Prioridades:
 Portadores de Doenças Renais Crônicos – com HAS.
-Profissionais solicitantes:
 Cardiologista
 Cirurgião Cardiovascular
 Clinico Geral
 Nefrologista
 Neurologista
 Neurocirurgião
 Geriatra
Monitoramento pelo Sistema Holter 24 Horas (02.11.02.004-4)
-Indicadores:
 Infarto agudo do miocárdio (pós-IAM)
 Insuficiência cardíaca congestiva (ICC)
 Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)
 Miocardiopatias
 Hipertensão Ventricular Esquerda (HVE)
 Arritmias
 Valvopatias
 Insuficiência Coronariana
 Síncope.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
 História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos
medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias
 Exame Físico
 ECG
 Teste Ergométrico ou Ecocardiograma.
-Prioridades:
 Síncope
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 História com arritmia diagnosticada
 Pós-infarto
 Histórico e exames compatíveis com as indicações acima descritas.
-Profissionais solicitantes:
 Cardiologista
 Geriatra
 Cirurgião Cardiovascular
03-Diagnóstico cinético funcional
02.11.03.001-5-AVALIACAO CINEMATICA E DE PARAMETROS LINEARES
02.11.03.002-3-AVALIACAO CINÉTICA, CINEMÁTICA E DE PARÂMETROS LINEARES
02.11.03.003-1-AVALIAÇÃO DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO EM PLACA DE FORÇA
02.11.03.004-0-AVALIAÇÃO DE FUNÇÃO E MECÂNICA RESPIRATÓRIA
02.11.03.005-8-AVALIAÇÃO DE FUNÇÃO E MECÂNICA RESPIRATÓRIA COM
TRANSDUTORES MICROPROCESSADOS
02.11.03.006-6-AVALIAÇÃO DE MOVIMENTO (POR IMAGEM)
02.11.03.007-4-AVALIAÇÃO FUNCIONAL MUSCULAR
02.11.03.008-2-ELETRODIAGNÓSTICO CINÉTICO FUNCIONAL
02.11.03.009-0-ELETROMIOGRAFIA DINÂMICA, AVALIAÇÃO CINÉTICA,
CINEMÁTICA E DE PARÂMETROS LINEARES

04-Diagnóstico em ginecologia-obstetrícia
02.11.04.001-0-AMNIOSCOPIA
02.11.04.002-9-COLPOSCOPIA
02.11.04.003-7-EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO DO CONTEUDO CERVIC0VAGINAL
02.11.04.004-5-HISTEROSCOPIA (DIAGNOSTICA)
02.11.04.005-3-PERSUFLACAO TUBARIA (DIAGNOSTICA)
02.11.04.006-1-TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO

05-Diagnóstico em neurologia
02.11.05.002-4-ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGILIA C/ OU S/ FOTO-ESTIMULO
02.11.05.003-2-ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO C/ OU S/
MEDICAMENTO (EEG)
02.11.05.004-0-ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO ESPONTANEO C/ OU
S/FOTOESTIMULO (EEG)
02.11.05.005-9-ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO C/ MAPEAMENTO (EEG)
02.11.05.006-7-ELETROMIOGRAMA (EMG)
02.11.05.007-5-ELETROMIOGRAMA C/ ESTUDO DE FIBRA ÚNICA
02.11.05.008-3-ELETRONEUROMIOGRAMA (ENMG)
02.11.05.011-3-POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO
02.11.05.012-1-POTENCIAL EVOCADO VISUAL / OCCIPTO
02.11.05.013-0-POTENCIAL SOSMATO-SENSITIVO
02.11.05.015-6-VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA C/ REGISTRO PROLONGADO

Eletroencefalograma
-Indicações:
 Convulsão maior, menor e focal (Diagnóstico acompanhamento e planejamento
terapêutico)
 Encefalopatia metabólica
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Narcolepsia
Cefaléia (para pesquisa de fator determinante cerebral)
Intoxicação por drogas
Ausência (todos os tipos)
Determinar morte cerebral em comatosos

-Pré-requisios:
 Historia Clinica detalhada
 Exame Físico com ênfase nos dados neurológicos principalmente focais
-Profissionais solicitantes:
 Neurologista
 Neurocirurgião
 Neuropediatra
 Pediatra
 Clinico geral/UBSF
 Clinica Medica
06-Diagnóstico em oftalmologia
02.11.06.011-9-GONIOSCOPIA
02.11.06.012-7-MAPEAMENTO DE RETINA
02.11.06.013-5-MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE
02.11.06.014-3-MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA
02.11.06.015-1-POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL
02.11.06.016-0-POTENCIAL VISUAL EVOCADO
02.11.06.017-8-RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR
02.11.06.018-6-RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR
02.11.06.020-8-TESTE DE PROVOCACAO DE GLAUCOMA
02.11.06.021-6-TESTE DE SCHIRMER
02.11.06.022-4-TESTE DE VISÃO DE CORES
02.11.06.023-2-TESTE ORTÓPTICO
02.11.06.024-0-TESTE P/ ADAPTACAO DE LENTE DE CONTATO
02.11.06.025-9-TONOMETRIA
02.11.06.026-7-TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓRNEA
02.11.06.027-5-TRIAGEM OFTALMOLÓGICA - PROJETO OLHAR BRASIL

Devido à dificuldade de contratação destes profissionais a maioria destes procedimentos é
encaminhada para realização em serviço prestadores em Belo Horizonte de acordo com a
PPI. A realização desses está vinculada ao encaminhado de especialista (médico
oftalmologista). O paciente poderá ter opção de consulta no: CISVI, Hospital São João de
Deus, Policlínica ou Belo Horizonte.
O agendamento se dá através do TFD/Regulação, devendo o formulário de solicitação
estar preenchido com dados clínicos acompanhados com xerox: CPF, RG, CNS,
Comprovante de endereço (últimos 03 meses), exames complementares.
O setor de TFD providenciará o agendamento de acordo com disponibilidades de vagas
no serviço prestador e entrará em contato com o paciente que comparecerá a secretaria
para buscar sua solicitação e fazer o agendamento do transporte.
Vale lembrar que as urgências/emergências oftalmológicas que ao serem constatadas por
médicos/enfermeiros nas unidades deverão encaminhá-los à UPA. Esse serviço
caracterizará o quadro de urgência/emergência encaminhando este paciente de imediato
ao serviço de referencia estadual para o devido atendimento, que nesses casos serão
Pronto Socorro do Hospital São Geraldo em Belo Horizonte.
97

Mapeamento de retina (021106012-7)
-Indicações:







Deslocamento da retina
Doenças da retina
Glaucoma
Altas miopias
Traumas
Pré- operatórios de cirurgias oculares.

-Prioridades:
 Diabetes
 Hipertensos
 Pacientes com hemoglobinopatias
 Míopes com acima de (06h00min SPH)
 Co- morbidades graves.
Biometria (021106001-1)
-Indicações:
 Pré- operatório de cirurgia de catarata
 Controle do glaucoma congênito
 Refração em crianças.
Prioridades:
 Diabetes
 Hipertensos
 Pacientes com hemoglobinopatias
 Míopes com acima de (06h00min SPH)
 Co- morbidades graves.

Capimetria (021106003-8)
-Indicações:
 Controle do glaucoma
 Doenças de mácula
 Doenças retiniana
 Doenças neurológicas de vias ópticas.
-Prioridades:
 Diabetes
 Hipertensos
 Pacientes com hemoglobinopatias
 Míopes com acima de (06h00min SPH)
 Co- morbidades graves.
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07 - Diagnóstico em otorrinolaringologia/fonoaudiologia
02.11.07.021-1-LOGOAUDIOMETRIA (LDV-IRF-LRF)
02.11.07.022-0-OLFATOMETRIA
02.11.07.023-8-PESQUISA DE FISTULA PERILINFATICA
02.11.07.024-6-PESQUISA DE GANHO DE INSERCAO
02.11.07.025-4-PESQUISA DE PARES CRANIANOS
02.11.07.026-2-POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE CURTA MEDIA E LONGA
LATENCIA
02.11.07.027-0-POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO P/ TRIAGEM AUDITIVA
02.11.07.028-9-PROVA DE FUNCAO TUBARIA
02.11.07.029-7-REAVALIACAO DIAGNOSTICA DE DEFICIENCIA AUDITIVA EM
PACIENTE MAIOR DE 3 ANOS
02.11.07.030-0-REAVALIACAO DIAGNOSTICA DE DEFICIENCIA AUDITIVA EM
PACIENTE MENOR DE 3 ANOS
02.11.07.011-4-AVALIACAO VOCAL
02.11.07.012-2-ELETROCOCLEOGRAFIA
02.11.07.013-0-ELETROGUSTOMETRIA
02.11.07.014-9-EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS P/ TRIAGEM AUDITIVA
02.11.07.015-7-ESTUDO DE EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSITORIAS E
PRODUTOS DE DISTORCAO (EOA)
02.11.07.016-5-ESTUDO TOPODIAGNOSTICO DA PARALISIA FACIAL
02.11.07.017-3-EXAME DE ORGANIZACAO PERCEPTIVA
02.11.07.018-1-EXAME NEUROPSICOMOTOR EVOLUTIVO
02.11.07.019-0-GUSTOMETRIA
02.11.07.020-3-IMITANCIOMETRIA
02.11.07.021-1-LOGOAUDIOMETRIA (LDV-IRF-LRF)
02.11.07.022-0-OLFATOMETRIA
02.11.07.023-8-PESQUISA DE FISTULA PERILINFATICA
02.11.07.024-6-PESQUISA DE GANHO DE INSERCAO
02.11.07.025-4-PESQUISA DE PARES CRANIANOS
02.11.07.026-2-POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE CURTA MEDIA E LONGA
LATENCIA
02.11.07.027-0-POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO P/ TRIAGEM AUDITIVA
02.11.07.028-9-PROVA DE FUNCAO TUBARIA
02.11.07.029-7-REAVALIACAO DIAGNOSTICA DE DEFICIENCIA AUDITIVA EM
PACIENTE MAIOR DE 3 ANOS
02.11.07.030-0-REAVALIACAO DIAGNOSTICA DE DEFICIENCIA AUDITIVA EM
PACIENTE MENOR DE 3 ANOS
02.11.07.031-9-SELECAO E VERIFICACAO DE BENEFICIO DO AASI
02.11.07.032-7-TESTES ACUMETRICOS (DIAPASAO)
02.11.07.033-5-TESTES AUDITIVOS SUPRALIMINARES
02.11.07.034-3-TESTES DE PROCESSAMENTO AUDITIVO
02.11.07.035-1-TESTES VESTIBULARES / OTONEUROLOGICOS
02.11.07.036-0-TRIAGEM AUDITIVA DE ESCOLARES

08-Diagnóstico em pneumologia
02.11.08.001-2-ESPIROGRAFIA C/ DETERMINACAO DO VOLUME RESIDUAL
02.11.08.002-0-GASOMETRIA
02.11.08.003-9-GASOMETRIA (APOS EXERCICIO CICLO-ERGOMETRICO)
02.11.08.004-7-GASOMETRIA (APOS OXIGENIO A 100 DURANTE A DIFUSAO ALVEOLOCAPILAR)
02.11.08.005-5-PROVA DE FUNCAO PULMONAR COMPLETA C/ BRONCODILATADOR
(ESPIROMETRIA)
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02.11.08.006-3-PROVA DE FUNCAO PULMONAR SIMPLES
02.11.08.007-1-PROVA FARMACODINAMICA
02.11.08.008-0-TESTE DA CAMINHADA DE 6 MINUTOS

09-Diagnóstico em urologia
02.11.09.001-8-AVALIACAO URODINAMICA COMPLETA
02.11.09.002-6-CATETERISMO DE URETRA
02.11.09.003-4-CISTOMETRIA C/ CISTOMETRO
02.11.09.003-4-CISTOMETRIA C/ CISTOMETRO
02.11.09.005-0-DETERMINACAO DE PRESSAO INTRA-ABDOMINAL
02.11.09.006-9-PERFIL DE PRESSAO URETRAL
02.11.09.007-7-UROFLUXOMETRIA

Estudo Urodinâmico
 Cistometria com cistômetro (021109003-4)
 Cistometria simples (021109004-2)
 Perfil de pressão uretral (021109006-9)
 Urofluxometria (021109007-7)
 Urodinâmica completa (021109001-8)
-Indicações:
 Pacientes que tenham vários sintomas urinários associados como incontinência
urinaria, nicturia, perda aos esforços, etc.
 Pacientes já submetidos a tratamentos (clinico ou cirúrgico) para incontinência
urinaria, sem resultados satisfatórios
 Pacientes com incontinência urinaria recidivadas
 Pacientes com antecedentes de cirurgias ginecológicas ou para tratamento de
neoplasias
 Malignas da pelve
 Pacientes submetidas à radioterapia
 Pacientes com bexiga neurogênica
 Pacientes Prostáticos com Insuficiência Renal Aguda
 Recomendamos a realização da avaliação urodinamica em todos os pacientes para
os quais esteja programado tratamento cirúrgico para cura de incontinência urinaria.
-Profissionais solicitantes:
 Urologista
 Nefrologista
 Ginecologista
 Cirurgião Pediátrico
 Neurologista
 Geriatra
 Clinica Medica
-Exames Complementares Necessários:
 Creatinina com resultado > ou = 1,5mg/dl
-Prioridades:
 Paciente prostático com insuficiência renal aguda;
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 Pacientes com sequelas de AVC e TRM com insuficiência renal (creatinina > ou =
1,5mg/dl).
Urografia Excretora
-Indicações:
 Lesões uretrais e renais duvidosas
 Avaliar alterações na face postero-lateral da bexiga
 Avaliar obstruções altas ou baixas
 Hidronefrose
 Calculose (diagnostico e planejamento terapêutico)
 Avaliar Anomalias Congênitas do trato urinario
 Tumores Intraluminares: piélicos ou uretrais
 Avaliar hematúria macro e microscópica
-Contra-Indicações:
 Hipotensão
 Desequilíbrio do cálcio ou titânia
 Descompensação cardíaca
 Diabetes Mellitus descompensada
 Mieloma múltiplo
 Desidratação
 Insuficiência renal descompensada
 Pielonefrite aguda
 Alergia ao contraste iodado
-Pré-requisitos:
 Historia clinica
 Exame físico
 RX simples abdome com laudo
 US rins/vias urinárias
Profissionais Solicitantes:
 Clinico geral / UBSF
 Urologista
 Nefrologista
 Cirurgião geral
 Cirurgião pediátrico
 Infectologista
-Prioridades:
 Clinico geral / UBSF
 Seguimento pós litotripsia extracorpórea
 Calculose renal
-Indicações:
 Bexiga neurogênica
 Prostatismo
101

 Incontinência urinária.
-Prioridades
 Paciente prostático com insuficiência renal
 Sequelados de AVC e TRM com insuficiência renal (creatinina > ou = 1,5mg/d).
10 - Diagnóstico em psicologia-psiquiatria
02.11.10.001-3 - APLICAÇÃO DE TESTE P/ PSICODIAGNOSTICO
12-Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia
Grupo:
02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
Sub-Grupo: 12 - Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia
01-Exames do doador/receptor
02.12.01.001-8-EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS EM DOADOR DE SANGUE
02.12.01.002-6-EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS I
02.12.01.003-4-EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS II
02.12.01.004-2-FENOTIPAGEM K, FYA, FYB, JKA, JKB EM GEL
02.12.01.005-0-SOROLOGIA DE DOADOR DE SANGUE
02.12.01.006-9-TESTE DO ÁCIDO NUCLEICO (NAT) EM AMOSTRAS DE SANGUE DO
DOADOR DE SANGUE.

02-Procedimentos especiais em hemoterapia
02.12.02.001-3-DELEUCOCITACAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS
02.12.02.002-1-DELEUCOCITACAO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS
02.12.02.003-0-IRRADIACAO DE SANGUE E COMPONENTES DESTINADOS A
TRANSFUSAO
02.12.02.004-8-PREPARO DE COMPONENTES ALIQUOTADOS
02.12.02.005-6- PREPARO DE COMPONENTES LAVADOS
02.12.02.006-4-PROCESSAMENTO DE SANGUE

13-Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental
Grupo:
02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
Sub-Grupo: 13 - Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental
01-Exames relacionados a doenças e agravos de notificação compulsória
02.13.01.001-1-DETERMINACAO DE CARGA VIRAL DO HIV POR RT-PCR
02.13.01.002-0- ENSAIO IMUNOENZIMATICO -TESTE DE ELISA P/ IDENTIFICACAO DE
LEPTOSPIRAS (LEPTOSPIROSE)
02.13.01.003-8-ENSAIO IMUNOENZIMATICO-ELISA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA
FEBRE DO NILO OCIDENTAL
02.13.01.004-6-ENSAIO IMUNOENZIMATICO-TESTE DE ELISA P/ IDENTIFICACAO DA
PASTEURELLA PESTIS (PESTE BUBONICA)
02.13.01.005-4-EXAME PARASITOLOGICO DIRETO P/ LEISHMANIAS (LEISHMANIOSE
TEGUMENTAR AMERICANA)
02.13.01.006-2-EXAME PARASITOLOGICO DIRETO P/ LEISHMANIA CHAGAS1
(LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA)
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02.13.01.007-0-EXAME PARASITOLOGICO DIRETO P/ LEISHMANIA CHAGASI
(LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA)
02.13.01.008-9-FAGOTIPAGEM P/ IDENTIFICACAO DA SALMONELA TYPHI (FEBRE
TIFOIDE)
02.13.01.009-7-HISTOPATOLOGIA P/ IDENTIFICACAO DA HEPATITE A
02.13.01.010-0-HISTOPATOLOGIA P/ IDENTIFICACAO DA HEPATITE D
02.13.01.011-9-HISTOPATOLOGIA P/ IDENTIFICACAO DE DENGUE
02.13.01.012-7-HISTOPATOLOGIA P/ IDENTIFICACAO DE FEBRE AMARELA
02.13.01.013-5-HISTOPATOLOGIA P/ IDENTIFICACAO DE HEPATITE B
02.13.01.014-3-HISTOPATOLOGIA P/ IDENTIFICACAO DE HEPATITE C
02.13.01.015-1-HISTOPATOLOGIA P/ IDENTIFICACAO DO ANTRAZ / CARBUNCULO
02.13.01.016-0-HISTOQUIMICA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA HEPATITE A
02.13.01.017-8-HISTOQUIMICA P/ IDENTIFICACAO DE HEPATITE C
02.13.01.018-6-IDENTIFICACAO DE VIRUS DA RAIVA POR RT-PCR
02.13.01.019-4-IDENTIFICACAO DO HANTAVIRUS POR RT-PCR (HANTAVIROSE)
02.13.01.020-8-IDENTIFICACAO DO VIRUS DA HEPATITE B POR PCR
(QUANTITATIVO)
02.13.01.021-6-IMUNOCROMATOGRAFIA P/ IDENTIFICACAO DE PLASMODIOS
(MALARIA)
02.13.01.022-4- IMUNOFLUORESCENCIA DIRETA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA
INFLUENZA
02.13.01.023-2- IMUNOFLUORESCENCIA DIRETA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA
RAIVA
02.13.01.024-0- IMUNOFLUORESCENCIA INDIRETA P/ (IDENTIFICACAO DE
LEPTOSPIRAS (LEPTOSPIROSE)
02.13.01.025-9- IMUNOFLUORESCENCIA INDIRETA P/ IDENTIFICACAO DA
RICKETTSIA RICKTTSII (FEBRE MACULOSA)
02.13.01.026-7- IMUNOFLUORESCENCIA INDIRETA P/ IDENTIFICACAO DE
PLASMODIOS (MALARIA)
02.13.01.027-5- IMUNOFLUORESCENCIA INDIRETA P/ IDENTIFICACAO DO
SHISTOSSOMA MANSONI
02.13.01.028-3- IMUNOFLUORESCENCIA INDIRETA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA
RAIVA
02.13.01.029-1-IMUNOHISTOQUIMICA P/ IDENTIFICACAO DA RICKETTISIA
RICKETTSII (FEBRE MACULOSA)
02.13.01.030-5-IMUNOHISTOQUIMICA P/ IDENTIFICACAO DE LEPTOSPIRAS
(LEPTOSPIROSE)
02.13.01.031-3-IMUNOHISTOQUIMICA P/ IDENTIFICACAO DE PLASMODIOS
(MALARIA)
02.13.01.032-1-IMUNOHISTOQUIMICA P/ IDENTIFICACAO DO HANTAVIRUS
(HANTAVIROSE)
02.13.01.033-0-IMUNOHISTOQUIMICA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA DENGUE
02.13.01.034-8-IMUNOHISTOQUIMICA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA FEBRE
AMARELA
02.13.01.035-6-IMUNOHISTOQUIMICA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA HEPATITE B
02.13.01.036-4-IMUNOHISTOQUIMICA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA HEPATITE D
02.13.01.037-2-ISOLAMENTO DA RICKETTSIA RICKTTSII (FEBRE MACULOSA)
02.13.01.038-0-ISOLAMENTO DO VIRUS DA DENGUE
02.13.01.039-9-ISOLAMENTO DO VIRUS DA FEBRE DO NILO OCIDENTAL
02.13.01.040-2-ISOLAMENTO DO VIRUS DA INFLUENZA
02.13.01.041-0-ISOLAMENTO DO VIRUS DA MENINGITE VIRAL
02.13.01.042-9-ISOLAMENTO DO VIRUS DA POLIOMIELITE
02.13.01.043-7-ISOLAMENTO DO VIRUS DA RAIVA
02.13.01.044-5-ISOLAMENTO DO VIRUS DO SARAMPO
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02.13.01.045-3-MICRO-AGLUTINACAO P/ IDENTIFICACAO DE LEPTOSPIRAS
(LEPTOSPIROSE)
02.13.01.046-1-PESQUISA DE TRIPANOSSOMAS (NO BARBEIRO)
02.13.01.047-0-PROVA BIOLOGICA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA RAIVA
02.13.01.048-8-PROVA CONTRA-IMUNOELETROFORESE P/ MENINGOCOCOS
(MENINGITE BACTERIANA)
02.13.01.049-6PROVA DE TOXIGENICIDADE P/ BACILO DIFTERICO (IN VITRO)
02.13.01.050-0QUANTIFICACAO DA CARGA VIRAL DO HIV (RNA)
02.13.01.051-8-SEQUENCIAMENTO P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA MENINGITE
VIRAL
02.13.01.052-6-SEQUENCIAMENTO P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA POLIOMIELITE
02.13.01.053-4-SEQUENCIAMENTO P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DO SARAMPO
02.13.01.054-2-SEQUENCIAMENTO P/ IDENTIFICACAO Do VIRUS DA HEPATITE C
02.13.01.055-0-SOROLOGIA P/ IDENTIFICACAO DO VIBRIO CHOLERAE
02.13.01.056-9-TESTE DE ELISA IGG P/ IDENTIFICACAO DE PARVOVIRUS
(PARVOVIROSE)
02.13.01.057-7-TESTE DE ELISA IGG P/ IDENTIFICACAO DO TOXOPLASMA GONDII
(TOXOPLASMOSE)
02.13.01.058-5-TESTE DE ELISA IGG P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DO SARAMPO
02.13.01.059-3-TESTE DE ELISA IGM P/ IDENTIFICACAO DE SHIGUELAS
(SHIGUELOSE)
02.13.01.060-7-TESTE DE ELISA IGM P/ IDENTIFICACAO DO PARVOVIRUS
(PARVOVIROSE)
02.13.01.061-5-TESTE DE ELISA IGM P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DO SARAMPO
02.13.01.062-3-TESTE DE ELISA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA FEBRE AMARELA
(ENSAIO IMUNOENZIMATICO)
02.13.01.063-1-TESTE DE HEMAGLUTINACAO INDIRETA P/ IDENTIFICACAO DO
VIRUS DA INFLUENZA
02.13.01.064-0-TESTE DE HEMAGLUTINACAO P/ IDENTIFICACAO DA PASTEURELLA
PESTIS (PESTE BUBONICA)
02.13.01.065-8-TESTE DE HEMAGLUTINACAO P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA
FEBRE AMARELA
02.13.01.066-6-TESTE DE HEMAGLUTINACAO P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA
FEBRE DO NILO OCIDENTAL
02.13.01.067-4-TESTE DE HIBRIDIZACAO IN SITU P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA
DENGUE
02.13.01.068-2-TESTE DE NEUTRALIZACAO P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA FEBRE
AMARELA
02.13.01.069-0-TESTE DE SENSIBILIDADE A DROGAS CONTRA A TUBERCULOSE
02.13.01.070-4-TESTE DE SORONEUTRALIZACAO P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA
RAIVA
02.13.01.071-2-TESTE DOT-ELISA P/ IDENTIFICACAO DA PASTEURELLA PESTIS
(PESTE BUBONICA)
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OBSERVAÇÕES:


Os resultados laboratoriais vinculados à rotina de
Vigilância Epidemiológica complementam o diagnóstico
de confirmação de casos. Em Minas Gerais a Fundação
Ezequiel Dias (BH) constitui-se na referência de suporte
laboratorial em Saúde Pública, realizando exames
laboratoriais para o diagnóstico de Doenças e Agravos
de Notificação Compulsória, com destaque para
aquelas de notificação imediata, de acordo com a
Portaria nº 1.271, de 6 de Junho de 2014 do Ministério
da Saúde e com as normas do Regulamento Sanitário
Internacional.
Os exames realizados pela Fundação Ezequiel Dias, de
média e alta complexidade de amostras de origem
animal,
humana
e
ambiental,
representam
procedimentos já faturados pelo SIA/SUS e, portanto,
não poderão ser cobrados pelo hospital, nem
tampouco do paciente ou do plano de saúde, estando
sujeitos a auditorias específicas.

FLUXO:
1. Notificação compulsória: primeira ação a ser tomada pelo profissional que
realizou o diagnóstico clínico. Consiste na comunicação à autoridade sanitária da
ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, para fins de adoção de
medidas de intervenção pertinentes, dentre elas, a coleta e o encaminhamento
de amostra para exames laboratoriais.
2. Através da notificação, a Vigilância Epidemiológica Municipal é acionada dando
sequência à execução de investigação epidemiológica do caso, coleta de
amostras laboratoriais e orientações de medidas de controle e de prevenção de
novos casos. É atribuição da Vigilância Epidemiológica providenciar as ações
necessárias para o adequado acondicionamento e envio à FUNED das amostras a
serem processadas, bem como o recebimento do laudo final e do seu envio ao
órgão notificante.

LINKS RELACIONADOS:
 Portaria MS n° 1.271, de 6 de Junho de 2014
 Lei nº 6.259 de 30 de Outubro de 1975
 Lei 8080, de 19 de Setembro de 1990
 www.funed.mg.gov.br
 Lei Complementar nº030 de 17 de Setembro de 1996. Código Municipal de
Saúde de Divinópolis
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02-Exames relacionados ao meio ambiente
02.13.02.001-7-ANALISE DE BACTERIAS PATOGENICAS EM AGUA
02.13.02.002-5-ANALISE DE BACTERIAS PATOGENICAS EM SOLO
02.13.02.003-3-ANALISE DE COLIFORMES E BACTERIAS HETEROTROFICAS EM
AGUA
02.13.02.004-1-ANALISE DE METAIS PESADOS
02.13.02.005-0-ANALISE DE RESIDUOS DE PESTICIDAS
02.13.02.006-8-ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA
02.13.02.007-6-CULTURA P/ IDENTIFICACAO DO VIBRIO CHOLERAE EM ANALISE DE
AGUA
02.13.02.008-4-CULTURA P/ IDENTIFICACAO DO VIBRIO CHOLERAE EM ANALISE DE
ALIMENTOS

Esses exames são realizados por vigilância constante através das verificações da equipe
da VIGIÀGUA.
14-Diagnóstico por teste rápido
Grupo:
02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
Sub-Grupo: 14 - Diagnóstico por teste rápido
01-Teste realizado fora da estrutura de laboratório
02.14.01.001-5-GLICEMIA CAPILAR
02.14.01.002-3-PESQUISA DE CORPOS CETONICOS NA URINA
02.14.01.003-1-PESQUISA DE GLICOSE NA URINA
02.14.01.004-0-TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV EM GESTANTE
02.14.01.005-8-TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV
02.14.01.006-6-TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ
02.14.01.007-4-TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS
02.14.01.008-2-TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE
02.14.01.009-0-TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C

Atividades do CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento
1) Aconselhamento pré e pós teste para exames rápidos do Anti-hiv, Hepatites B e C e
Sífilisna Policlínica/SAE.
Demandas: Espontâneas, Encaminhamentos de profissionais da saúde, Presídios (visita
íntima), Clínicas de recuperação. Sem agendamento e sem jejum de 07:30 às 10:30 e
13:30 às16:30.
2) Aconselhamento pré e pós teste para testagem rápida do Anti-hiv, Hepatites B e C e
Sífilis extra muro.
Demandas: Empresas, escolas, presídios, eventos da Semusa.
Resultados Positivos no teste Rápido
Sífilis – Com o resultado agendamento com urologista da Policlínica.
Hiv – Encaminhado para o Cemas para realização de exame confirmatório (Funed/BH) e
agendamento com o infectologista.
Hepatites (B /C) – Aguardando definição de fluxo.
3) Distribuição de materiais educativos e preservativos.
4) Palestras em Empresas (Sipat), escolas e faculdades.
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** O CTA passa periodicamente por Avaliação Externa da qualidade (Ministério da
Saúde /UFSC)
Atividades do SAE – Serviço de Assistência Especializada
Serviço de saúde que realiza ações de assistência, prevenção e tratamento às pessoas
vivendocom HIV ou Aids. Tem como objetivo prestar atendimento integral e de
qualidade, aosusuários, pelos profissionais de saúde que compõem a equipe: médicos,
psicólogos,enfermeiros, farmacêutico, assistente social, técnicos de enfermagem e
auxiliares de serviço.
Os serviços prestados, incluem atendimento médico da infectologia, cuidados
deenfermagem, apoio psicológico, dispensação de medicamentos
e orientações
farmacêuticas,realização de exames de monitoramento (CD4, Carga Viral e
Genotipagem), atividades educativas para adesão ao tratamento e para a prevenção e
controle de DST e Aids e distribuição de insumos de prevenção. Na Farmácia, além dos
ARV é realizado a dispensação de medicamentos para Hanseníase, TBC e Talidomida)
** O SAE atende a macro região oeste com seus 54 municípios.
3.2-PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS
03-CLÍNICOS
01-Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos

Grupo:
03 - Procedimentos clínicos
Sub-Grupo: 01 - Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos
Atenção ambulatorial especializada compreende os cuidados ou tratamentos que
extrapolam a capacidade de resolução dos serviços de atenção primária; que são
referenciados ou encaminhados pelas portas de entrada do sistema e são prestados a
indivíduos e/ou grupos.
No município, os atendimentos das especialidades são realizados na Policlínica incluindo
serviços de apoio diagnóstico (exames de imagem; RX e ultrassom) de tratamento
ambulatório, programas específicos. A equipe é multiprossional e de especialistas.
Os profissionais de saúde, nas unidades básicas, organizam a demanda dos usuários para
os serviços consultas, apoio diagnóstico, os programas, procedimento de média
complexidade, avaliando a necessidade, cadastrando e permitindo o acesso.
01-Consultas médicas/outros profissionais de nível superior
03.01.01.001-3-CONSULTA
AO
PACIENTE
CURADO
DE
TUBERCULOSE
(TRATAMENTO SUPERVISIONADO)
03.01.01.002-1-CONSULTA C/ IDENTIFICAÇÃO DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE
03.01.01.003-0-CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO
BÁSICA (EXCETO MÉDICO)
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03.01.01.004-8-CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)
03.01.01.005-6-CONSULTA MEDICA EM SAUDE DO TRABALHADOR
03.01.01.006-4-CONSULTA MEDICA EM ATENÇAO BASICA
03.01.01.007-2-CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA
03.01.01.008-0-CONSULTA
P/
ACOMPANHAMENTO
DE
CRESCIMENTO
E
DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA)
03.01.01.009-9-CONSULTA PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA DO FUMANTE
03.01.01.010-2-CONSULTA PARA DIAGNÓSTICO/REAVALIAÇÃO DE GLAUCOMA
(TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E CAMPIMETRIA)
03.01.01.011-0-CONSULTA PRE-NATAL
03.01.01.012-9-CONSULTA PUERPERAL
03.01.01.013-7-ONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR
03.01.01.014-5-PRIMEIRA CONSULTA DE PEDIATRIA AO RECEM-NASCIDO
03.01.01.015-3-PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMÁTICA
03.01.01.018-8-CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA - PROJETO
OLHAR BRASIL
03.01.01.019-6-AVALIAÇÃO CLÍNICA PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS RARAS EIXO I: 1-ANOMAILIAS CONGENITAS OU DE MANIFESTAÇÃO
TARDIA
03.01.01.020-0-AVALIAÇÃO CLÍNICA PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS RARAS EIXO I: 2- DEFICIENCIA INTELECTUAL
03.01.01.021-8- AVALIAÇÃO CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS RARAS EIXO I:
3 - ERROS INATOS DE METABOLISSMO
03.01.01.022-6-ACONSELHAMENTO GENÉTICO

Consultas em Cardiologia (030101007-2)
-Indicações:
 Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) de difícil controle
 Avaliação cardiológica para populações acima de 45 anos (sexo masculino) e
50 anos (sexo feminino).
 Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC)
 Insuficiência Coronariana
 Dor Torácica/Precordialgia
 Sopros/ Valvulopatias estabelecidas
 Parecer Cardiológico – Pré-Operatório
 Miocardiopatias.
 Avaliação para atividade física
 Arritmias
OBS: Todo paciente encaminhado para o especialista continua sob a responsabilidade do
médico que encaminhou e a ele deve retornar.
VERMELHO:
 Arritmias Crônicas com manifestação clínica;
 Insuficiência Cardíaca moderada a severa estável; Angina Instável; Cardiopatia
congênita em recém-nato;
 Indicação de marca-passo;
 Pericardites.
AMARELO:
 Hipertensão secundária após investigação;
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Acompanhamento de anticoagulação;
Sopros cardíacos patológicos;
Cardiomiopatia Dilatada ou Hipertrófica com repercussão clínica;
Valvulopatias com manifestação clínica.

VERDE:
 Hipertensão refratária;
 Acompanhamento de Arritmias cardíacas;
 Hipertensão Pulmonar.
AZUL:





Demais situações que não necessitam de encaminhamento
Toda situação que possa ser manejada na APS como:
Risco Cirúrgico;
Pré-hipertensão, hipertensão arterial sistêmica grau I e II;

 Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) de difícil controle
HDA – Encaminhar os pacientes com HAS moderada ou severa, sem controle clinico,
associado com a presença de alterações em órgão-alvo ou aqueles com co-orbidades,
devendo o medico que solicitar a avaliação, justificar com clareza o que deseja do
encaminhamento.
Encaminhar os pacientes hipertensos acima de 60 anos independente de complicações
pelo menos duas consultas anuais.
OBS: Pacientes com HAS de diagnostico recente, leve, sem complicações ou doenças
associadas, deverão ser acompanhados pelo clinico ou generalista em Unidade Básica de
Saúde.
Exame Físico – Medida da pressão arterial + relatos importantes (descrever as alterações
de ausculta cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias, etc.).
Exames Complementares Necessários – Hemograma com plaquetas, glicemia de jejum,
colesterol total e frações, triglicerídeos e creatina, acido úrico, sumario de urina, uréia,
sódio e potássio, eletrocardiograma (ECG) e RX de tórax.
Caso tenha feito outros exames, ex: Ecocardiograma (ECO), espirometria, ultrasonografia de abdômen, orientar o paciente a levar para a consulta.
-Prioridade para a Regulação – HAS severa com sinais de doenças associadas
descompensada (ICC, Diabetes mellitus (DM), doenças vascular periférica, doenças
cérebro vascular (acidente isquêmico e hemorrágico.), coronariopatas (pós-cirurgia
cardíaca), Insuficiência Renal Crônica (IRC)).
 Avaliação cardiológica para pessoas acima de 45 anos (sexo masculino) e 50
anos (sexo feminino).
HDA – Encaminhar os pacientes com idade ≥ 45 anos para os homens e 50 anos para as
mulheres, com ou sem fator de risco para doença cardiovascular.
Exame Físico – Medida da pressão arterial + relatos importantes (descrever as alterações
de ausculta cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias, etc.).
Exames Complementares Necessários – Hemograma com plaquetas, glicemia de jejum,
colesterol total e frações, triglicerídeos e creatinina, acido úrico, sumario de urina, uréia e
potássio. Caso tenha feito outros exames, ex: eletrocardiograma (ECG), Ecocardiograma
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(ECO), raio X de tórax, espirometria, ultra-sonografia de abdômen, orientar o paciente a
levar para a consulta.
O usuário deve levar a primeira consulta do especialista o ECG e RX.
-Prioridade para a Regulação – Paciente com historia de Diabetes Mellitus (DM) e/ou
dois fatores de risco maiores para Doença Arterial Coronariana (DAC).
 Insuficiência Cardíaca Congestiva
HDA – Encaminhar todos os pacientes de ICC.
Especificar os motivos de encaminhamento ao especialista, descrevendo os sinais e
sintomas que justifiquem o encaminhamento.
Exame Físico – Medida da pressão arterial + relatos importantes da ausculta
cardiorrespiratória.
Descrever a presença de dispnéia, visceromegalias e edema de MMII.
Exames Complementares Necessários: Hemograma com plaquetas, Glicemia de Jejum,
Colesterol Total e frações, triglicerídeos, creatinina, uréia e potássio raios-X e ECG. Caso
tenha feito outros exames, tais como ECO, ergométrico, cateterismo, orientar o paciente a
levar ao especialista.
-Prioridade para a Regulação
ICC de difícil controle e/ou presença de doenças associadas com sinais de
descompensação (HAS. DM, IRC).
ICC independente de classe, apresentando uma ou mais patologias associadas: DM,
obesidade, arritmia, IRC
Contra- referência – retornar ao nível secundário, mas com acompanhamento mais
freqüente na UBS (com relatório do especialista).
 Insuficiência Coronariana HDA
Doenças Coronarianas (DC) estabelecida (pos-Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), posrevascularização do miocárdio, pos-angioplastia).
Exame Físico – Medida da pressão arterial + relatos importantes. Presença
visceromegalias importantes.
Exames Complementares Necessários – Hemograma com Plaquetas, Glicemia de Jejum,
Colesterol Total e frações, triglicerídeos, creatinina, uréia, sódio e potássio, Rx de tórax e
ECG. Caso tenha feito outros exames tais como, ECO, Ergométrico, Dosagem de
Enzimas Cardíacas ou Cateterismo, orientar o paciente a levar ao especialista.
-Prioridade para a Regulação – Pacientes pós-infarto, pós-revascularização e pósangioplastia.Angina Estável.
OBS: Angina Instável e Insuficiência Coronária Aguda (ICO), com suspeita de IAM, são
situações que requerem avaliação de urgência em serviço de cardiologia.
 Dor Torácica e Precordialgia
HDA – Caracterizar a Dor Precordial se típica ou atípica, de acordo com os sintomas
descritos pelo paciente. Descrever a presença ou não de Diabetes Mellitus, Insuficiência
Renal, Pneumopatia, obesidade, dislipidemias e tabagismo.
Exame Físico – Medida da pressão arterial + relatos importantes. Presença de dispnéia,
visceromegalias importantes e edema de MMII.
Exames Complementares Necessários – Hemograma com Plaquetas, Glicemia de Jejum,
Colesterol Total e frações, triglicerídeos, creatinina, uréia e potássio, Rx de tórax e ECG.
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Caso tenha feito outros exames tais como, ECO, Ergométrico, Dosagem de Enzimas
Cardíacas ou Cateterismo, orientar o paciente a levar ao especialista.
-Prioridade para a Regulação – Dor torácica com características de Angina estável.
OBS: Angina Instável Insuficiência Coronária Aguda (ICO), com suspeita de Infarto
Agudo do Miocárdio (IAM), são situações que requerem avaliação de urgência em
serviço de cardiologia.
 Sopros/Valvulopatias estabelecidas
HDA – Encaminha os pacientes com alterações de ausculta, excluindo causas clinicas
como anemia.
Encaminhar os pacientes com diagnostico de valvulopatia pré-estabelecida.
Exame Físico – Medida da pressão arterial + relatos importantes. Presença de dispnéia,
cianose e visceromegalias importantes. Informar as características do sopro.
OBS: Em crianças, se o sopro for observado durante episodio febril, reavaliar apos febre.
Exames Complementares Necessários – Caso tenha feito exames tais como, Rx de Tórax,
ECG, ECO, orientar o paciente a levar ao especialista.
-Prioridade para a Regulação – Pacientes com sinais de descompensação cardíaca.
 Parecer Cardiológico– Pré-operatório / Avaliação do Risco Cirúrgico
Paciente com indicação cirúrgica já confirmada será avaliado pelo cardiologista, para
realização do parecer.
Exames Complementares Necessários – Hemograma, coagulograma, glicemia de jejum,
uréia e creatinina, TGO e TGP, ECG, e raios-X de tórax. Se existirem outros exames
específicos realizados (ECO, Cateterismo), orientar ao paciente a levar ao especialista.
-Prioridade para a Regulação – Pacientes com indicação cirúrgica eletiva e de grande
porte.
 Miocardiopatias
HDA – Informar a procedência do paciente e os antecedentes mórbidos importantes e o
tratamento realizado. Encaminhar os pacientes para esclarecimento diagnostica, ou
aqueles com sinais de descompensação cardíaca.
Exame Físico – Medida da pressão arterial + relatos importantes e visceromegalias
importantes. Informar as características da ausculta cardíaca.
Exames Complementares – Caso tenha feito exames tais como, raios-X de tórax,
hemograma, ASLO, ECG, ECO, uréia e creatinina e potássio, sorologia para chagas,
orientar o paciente a levar ao especialista.
-Prioridade para a Regulação – Pacientes estáveis, sem sinais clínicos de descompensação
cardíaca.
OBS: O paciente com sinais de descompensação cardíaca grave deve ser encaminhado
para o serviço de Emergência Cardiológica.
 Avaliação para atividade física
HDA – Encaminhar os pacientes que iniciarão ou que já praticam atividade física para a
avaliação cardiológica uma vez por ano.
Exame Físico – Medida da pressão arterial + relatos importantes (descrever as alterações
de ausculta cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias, etc.).
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Exames Complementares Necessários – Hemograma com plaquetas, glicemia de jejum,
colesterol total e frações, triglicerídeos e creatinina, acido úrico, sumario de urina, uréia,
sódio e potássio. Caso tenha feito outros exames, ex: eletrocardiograma (ECG),
Ecocardiograma (ECO), raios-X de tórax, espirometria, ultra-sonografia de abdome,
orientar o paciente a levar para a consulta.
O usuário deve levar a primeira consulta do especialista o ECG e RX.
-Prioridade para a Regulação – paciente com historia de Hipertensão Arterial Sistêmica,
Diabetes Mellitus ou idade ≥ 45 anos para homens e/ ou ≥ 50 anos para mulher.
 Arritmias
HDA – Encaminhar os pacientes com diagnostico estabelecido de arritmia cardíaca,
síncope ou pré-síncope, historia de marca passo permanente.
Exame Físico – Medida da pressão arterial + relatos importantes (descrever as alterações
de ausculta cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias, etc.).
Exames Complementares Necessários – Hemograma com plaquetas, glicemia de jejum,
colesterol total e frações, triglicerídeos e creatinina, acido úrico, sumario de urina, uréia,
sódio e potássio. Caso tenha feito outros exames, ex: Eletrocardiograma (ECG),
Ecocardiograma (ECO), raios-X de tórax, espirometria, ultra-sonografia de abdome,
orientar o paciente a levar para a consulta.
O usuário deve levar a primeira consulta do especialista o ECG e RX.
-Prioridade para a Regulação – Paciente com diagnóstico de Insuficiência Cardíaca ou
Insuficiência Coronariana associada.
Consulta em Dermatologia (030101007-2)
VERMELHO:
 Lesões com características de neoplasia (melanoma, por exemplo);
 Lesões muito sintomáticas como rash cutâneo extenso com dor;
 Queimadura extensa.
AMARELO:
 Lesões sem características de neoplasia, mas que necessitam uma avaliação em
até 2 semanas, como prurido intenso, rash extenso sem dor;
VERDE:
 Parasitoses da pele, atopia sem resposta ao tratamento na APS;
 Acne grau IV
AZUL:
 Demais situações.

-Indicações:
 Micoses
 Prurido/Eczema
 Dermatite de Contato
 Neoplasias Cutâneas / Diagnóstico Diferencial de Lesões Infiltradas
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 Herpes Zoster
 Discromias (Vitiligo, Melasma)
 Hanseníase
 Urticária Crônica
 Dermatoses Eritemato-Escamosas (Psoríase, Liquen-Plano, Ftiríase Rosa)
 Farmacodermias
 Buloses (Pefigo, Penfigoide, Dermatite Herpetiforme)
 Lesões ulceradas (leshimaniose)
 DSTs
OBS: Lembrar que os pacientes com lesões dermatológicas tratadas sem sucesso, deverão
suspender as medicações tópicas antes da consulta. Todo paciente encaminhado para o
especialista continua sob a responsabilidade do médico que encaminhou e a ele deve
voltar.
-Atenção:
Situações que não necessitam de encaminhamento e que possa ser manejada na APS são:
 Dermatofitoses;
 Lesões atópicas;
 Procedimentos cirúrgicos (exérese de lipoma, cisto cebáceo, cantoplastia,
suturas, drenagem de abscesso, etc);
 Casos suspeitos de hanseníase devem ser investigados na própria APS.
São situações que devem ser encaminhadas diretamente a uma UPA ou emergência de
hospital, necessitando de avaliação imediata do especialista ou internação hospitalar.

Queimadura de pele extensa e aguda;

Pênfigo bolhoso;

Eritrodermia aguda extensa.
 Micoses
HDA – Encaminhar os pacientes tratados clinicamente sem melhora das queixas ou em
casos de suspeita de micose profunda (cromomicose, lobomicose, etc), descrevendo a
historia sucinta constando data do inicio, evolução e tratamento instituído. Exame Físico
– Descrever o aspecto das lesões. Informar outros achados importantes.
-Prioridade para a Regulação – Paciente com queixas, lesões sugestivas e com resistência
ao tratamento
Contra-referência – Retorno a UBS para acompanhamento com o relatorio do
especialista.
 Prurido / Eczema
HDA – Encaminhar os pacientes com queixas de prurido de difícil resolução, já afastadas
possíveis causas orgânicas, de acordo com exame clinico. Ex: icterícia, causas
medicamentosa, escabiose etc.
Encaminhar paciente com historia sucinta constando inicio dos sinais e sintomas,
localização, fatores desencadeantes, tratamentos instituídos e exames complementares (se
houver). Exame Físico – Descrever o aspecto das lesões. Informar outros achados
importantes.
-Prioridade para a Regulação – Pacientes com quadros extensos e/ou graves.
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Contra-referência – Permanecer no nível secundário ou retorno a UBS para
acompanhamento com o relatório do especialista.
 Dermatite de Contato
HDA – Encaminhar somente casos sem causas definidas. Referir data do inicio dos
sintomas, localização, fatores desencadeantes, freqüência, intensidade das crises, medidas
de prevenção adotadas e tratamentos instituídos. Exame físico – Descrever aspecto e
localização da lesão.
-Prioridade para a Regulação – Pacientes com queixas e com lesões extensas e/ou graves.
Retornar a UBS para acompanhamento com relatório do especialista.
 Neoplasias Cutâneas / Diagnóstico Diferencial de Lesões Infiltradas
HDA – Encaminhar os pacientes com lesões sugestivas. Ex: lesões com historia de
aumento progressivo, alteração das características iniciais (cor, aumento de espessura,
bordas irregulares), presença de prurido e / ou sangramento. Exame Físico – Descrever o
aspecto, localização das lesões e presença de linfonodos.
-Prioridade para a Regulação – Pacientes com suspeita de melanoma e enfartamento
ganglionar.
 Herpes Zoster
HDA – Encaminhar somente casos graves com comprometimento do estado geral ou
pacientes imunodeprimidos. Informar tratamentos instituídos. Exame Físico – Descrever
o aspecto das lesões.
 Discromias, Vitiligo
-Prioridade para a Regulação – Pacientes com suspeita clinica.
 Hanseníase
HDA – Encaminhar os pacientes que apresentem dificuldade de diagnóstico, lesões
extensas, resistência ao tratamento inicial ou complicações (comprometimento
neurológico e reações hansenicas). Informar tratamento instituído e reações.
OBS: Lembrar que o paciente portador de Hanseníase e um paciente com necessidades de
acompanhamento multidisciplinar, devendo ser encaminhado a outras especialidades
diante da necessidade, como: cirurgião plástico, oftalmologista, neurologista, psicólogo,
entre outros. Exame Físico – Descrever o aspecto das lesões (tamanho, características e
localização) e exame dermatoneurologico (palpação, teste de sensibilidade).
-Prioridade para a Regulação – Pacientes com reação hansenica.
OBS: Em caso de reação hansenica, priorizar para atendimento em 24h.
 Urticária Crônica
HDA – Encaminhar os pacientes com queixas de prurido e / ou placas pelo corpo, com
episódios de repetição e naqueles com quadros prolongados, sem melhora com
tratamentos realizados por mais de 90 dias. Relatar medidas de prevenção adotadas.
Exame Físico – Descrever o aspecto das lesões.
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 Dermatoses Eritêmato-Escamosas (Psoríase, Líquen-Plano, Ftiríase Rosa,
Ictioses)
HDA – Encaminhar paciente com quadro clinica sugestivo e relatar tratamentos
instituídos.
-Prioridade para a Regulação – Pacientes com quadros extensos.
 Farmacodermias
HDA – Encaminhar os pacientes com queixas de lesões de pele, associadas ao uso de
medicações. Relatar frequencia e intensidade das crises, descrevendo todos os
medicamentos usados e o tempo de uso. Exame Físico – Descrever o aspecto das lesões.
-Prioridade para a Regulação – Pacientes com queixas lesões na mucosa e sintomas
sistêmicos.
 Buloses (Pênfigo, Penfigóide, Dermatite Herpetiforme)
-Prioridade para a Regulação – Paciente com quadro extenso e/ou com comprometimento
de mucosas.
OBS: Em casos extensos e /ou com comprometimento de mucosas, priorizar atendimento
para 24h.
 Lesões ulceradas (leshimaniose)
HDA – Encaminhar os pacientes com suspeita de lesões típicas de leishmaniose (com
bordas elevadas, endurecidas que nao cicatrizam ha mais de 30 dias, mesmo instituído
tratamento com antibioticoterapia). Exame Físico – Descrever o aspecto das lesões e
evolução.
-Prioridade para a Regulação – Pacientes com queixas.
 DST (condiloma, DIP, úlcera genital)
HDA – Encaminhar pacientes com lesões sugestivas. Exame físico – Descrever aspecto
da lesão.
-Prioridade para regulação – Pacientes com lesões graves e/ou extensas e/ou gestantes.
OBS: Em casos de DIP, priorizar o atendimento para 24h. Outros motivos freqüentes de
encaminhamento Acne – Encaminhar com história sucinta, relatando os medicamentos
empregados, se for o caso, e enumerar as doenças de base.
 Problemas estéticos (melasma, cicatrizes de acne)
Evitar encaminhamento por este motivo ao dermatologista, avaliando-se obviamente, o
grau de repercussão psico-social do problema.
Deverá ser emitido pelo clinico geral, sendo encaminhado ao especialista somente caso
que estejam estabelecidos no protocolo.

Consulta em Ortopedia Geral (030101007-2)
VERMELHO:
 Hérnia discal com dor intensa, suspeita clínica de câncer;
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 Caso cirúrgico urgente (como necrose asséptica de cabeça de fêmur,
osteomielite crônica, etc);
 Edema articular com suspeita de infecção.
AMARELO:
 Lombociatalgia com indicação cirúrgica com dor moderada;
 Reavaliação pós-cirúrgica;
 Reavaliação para retirada de gesso.
VERDE:
 Síndrome do túnel do carpo com dor moderada.
AZUL:
 Poliartralgia sem melhora clínica;
 Lombociatalgia sem melhora clínica;
 Reavaliação de prótese assintomática.
-Indicações:
 Lombociatalgia aguda; lombalgia crônica;
 Dorsalgia;
 Poliartralgia;
 Traumas sem fratura, entorses;
 Cisto sinovial.
 Deformidades dos Membros Inferiores (Problemas nos Joelhos e Quadris).
da coluna (Cifose e Escoliose), dos Pés (Pé Torto Congênito e Pés Planos em
Geral.
 Dor localizada a esclarecer-Dores Articulares em Geral, Tendinite e
Tendinopatia, Artrose Leve ( Grau I), Bursites e Osteoporose.
 Sequelas de fraturas.
 Cervicalgia, Lombalgia
-Atenção:
 Encaminhamento imediato ao especialista nas situações como, trauma com fratura
(exposta ou não) e Osteomielite aguda, devem ser encaminhadas diretamente a uma
UPA ou emergência de hospital, necessitando de avaliação imediata do especialista
ou internação hospitalar.
 Há poucas vagas reguladas para a especialidade. Utilizar as vagas com critério. No
momento do encaminhamento, o caso deve ser bem detalhado, com: a anamnese,
exame físico, exames complementares, história da conduta e manejos anteriores.
 Cervicalgia, Lombalgia
HDA – Encaminhar os pacientes com queixas frequentes e persistentes, que não
melhoram após tratamento inicial, constando historia clinica sucinta com queixa,
localização, irradiação, duração e evolução. Exames Complementares Necessários Rx da
área afetada em AP e Perfil (com ate 30 dias). Exame Físico – citar os achados
significativos.
-Prioridade para Regulação – pacientes com queixas crônicas.
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Contra- referência – Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado para
acompanhamento no nível secundário (Policlínicas), de posse do Termo de ContraReferencia.
 Deformidades dos Membros Inferiores (Problemas nos Joelhos e Quadris)
HDA – Os casos de deformidades em crianças, ou adolescentes devem ser encaminhados
ao especialista a partir do diagnostico estabelecido o mais breve possível. A deformidade
em progressão deve ser acompanhada pelo ortopedista. Exames Complementares
Necessários: Rx da área afetada com ate 30 dias de realização. Exame Físico – descrever
os achados importantes.
-Prioridade para Regulação – prioridade para RN
Contra- referência – Não há.
 Deformidades Coluna (Cifose e Escoliose)
HDA – Os casos de deformidades em crianças devem ser encaminhados ao especialista a
partir de 6 meses de vida. A deformidade em progressão deve ser acompanhada pelo
ortopedista. Exames Complementares Necessários: Rx da área afetada de ate 30 dias de
realização. Exame Físico – descrever os achados importantes.
- Prioridade para Regulação – prioridade para RN.
Contra- referência – Não há.
 Deformidades dos Pés – Pé Torto Congênito e Pés Planos em geral
HDA – Os casos de deformidades em crianças devem ser encaminhados ao especialista a
partir de seis meses de vida. A deformidade em progressão deve ser acompanhada pelo
ortopedista. Os casos suspeitos de “pé torto” ou “pé plano rígido” deverão ser
encaminhados para diagnostico. Exames Complementares Necessários: Rx da área
afetada de ate 30 dias de realização. Exame Físico – descrever os achados importantes.
-Prioridade para Regulação – prioridade para RN.
Contra- referência – Não há.
 Dor Localizada a Esclarecer – Dores Articulares em geral, Tendinites e
Tendinopatias, Artrose leve (Grau I), Bursites e Osteoporose
HDA – Encaminhar os pacientes com queixas frequentes e persistentes, que não
melhoram após tratamento inicial, descrever presença ou não de dor ou limitação a
movimentação. Exames Complementares Necessários: Rx da área afetada em AP e Perfil
de ate 30 dias de realização. Exame Físico – descrever a localização, presença ou não de
dor ou limitação a movimentação.
-Prioridade para Regulação – limitação funcional e prioritariamente nos idosos. Contrareferência – Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a permanecer
no nível secundário para acompanhamento, de posse do Relatório de contra-referencia.
 Seqüela de Fraturas
HDA – Descrever queixas, localização, duração, evolução, dor e limitação a
movimentação. Relatar freqüência e intensidade das crises.
Exames Complementares Necessários: Rx da área afetada em AP e Perfil com ate 30 dias
de realização. Exame Físico – descrever de forma minuciosa os achados encontrados no
paciente.
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-Prioridade para Regulação – paciente com seqüelas mais recentes (ate 30 dias). Contrareferência – Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a permanecer
no nível secundário para acompanhamento, de posse do Relatório de contra-referencia
 Lesões Ortopédicas (cirúrgicas) – Exceção das fraturas
HDA - Descrever queixas, localização, duração, evolução, dor e limitação a
movimentação. Exames Complementares Necessários: Rx da área afetada em AP e Perfil
(de ate 30 dias), caso haja, Tomografias e/ou Ressonância Magnética. Exame Físico –
presença de restrição ou dor a movimentação e grau de deformidade da região acometida,
se for o caso.
-Prioridade para Regulação – pacientes idosos.
Contra- referência – Não há.
Consulta em Otorrinolaringologia(030101007-2)
-Indicações:
 Perda auditiva
HDA: Perda auditiva, dificuldade de linguagem (comunicação). Exames complementares
necessários: Audiometria tonal limiar, imitanciometria, logoaudiometria. Exames para
diagnostico diferencial complementar: Emissões otoacusticas (EOAT/EOAPD), potencial
auditivo evocado de curta latência (BERA), audiometria de observação comportamental e
condicionada, caso houver.
-Prioridade para a regulação: Menores de 15 anos. Contra-referência: Dependendo da
avaliacao o usuario podera ser encaminhado ao otorrinolaringologista e/ou
fonoaudiologo, de posse do Termo de contra-referencia.
Motivos para encaminhamento:
 Amigdalite crônica
 Blastomas nasais e paranasais
 Hipertrofia das adenóides
 Laringite crônica
 Otomastoidite crônica
 Rinossinusite crônica
 Tontura incapacitante
 Malformações congênitas craniofaciais
 Otite media crônica
 Perda auditiva
 Alterações de voz
 Amigdalite crônica
HDA: Encaminhar todos os casos cirúrgicos. Exames complementares necessários: Não
há. Exame físico: Distúrbios mecânicos com maior ou menor frequencia de surtos de
anginas febris; sensação de engasgo; dificuldade na deglutição; recorrência dos sintomas.
- Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados. Contra-referência:
Dependendo da avaliação o paciente poderá ser encaminhado ao EAS para
acompanhamento, de posse do Termo de contra-referencia.
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 Blastomas nasais e paranasais
HDA: Encaminhar todos os casos. Exames complementares necessários: RX simples dos
seios paranasais (incidências: mentonaso; fronto-naso; submentovertex e perfil). Exame
físico: Obstrução nasal, episódios de sangramento nasal, rinorreia purulenta, cefaléia
frontal e/ou em projeção de outras cavidades paranasais, diplopia e exoftalmia.
-Prioridade para a regulação: Diplopia, rinorreia purulenta e exoftalmia Contrareferência: Dependendo da avaliação o paciente poderá ser encaminhado ao EAS para
acompanhamento, de posse do Termo de contra-referencia.
 Hipertrofia das adenóides
HDA: Encaminhar todos os casos. Exames complementares necessários: Radiografia de
perfil da nasofaringe (boca aberta e fechada) e Radiografia de cavum. Exame físico: A
criança dorme de boca entreaberta, baba noturna, estridor noturno (ronco) e por vezes
crises de apnéia noturna e respiração oral.
-Prioridade para a regulação: Apnéia noturna. Contra-referência: Dependendo da
avaliação o paciente poderá ser encaminhado ao EAS para acompanhamento, de posse do
termo de contra-referencia.
 Laringite crônica
HDA: Encaminhar todos os casos. Exames complementares necessários: Não ha. Exame
físico: Rouquidão permanente em maior ou menor intensidade, com expectoração
mucocatarral, sobretudo pela manha, pigarro e tosse.
-Prioridade para a regulação: Casos tratados clinicamente e descompensados. Contrareferência: Dependendo da avaliação o paciente poderá ser encaminhado ao EAS para
acompanhamento, de posse do Termo de contra-referencia.
 Otomastoidite crônica
HDA: Encaminhar todos os casos. Exames complementares necessários: Não há. Exame
físico: Otalgia, otorreia de caráter continuo ou intermitente, hipoacusia.
-Prioridade para a regulação: Otalgia. Contra- referência: Dependendo da avaliação o
usuário poderá ser encaminhado ao EAS para acompanhamento, de posse de relatório de
contra-referencia.
 Rinossinusites crônicas
HDA: Encaminhar todos os casos. Exames complementares necessários: RX simples dos
seios paranasais (incidências: frontonaso, mento-naso e posição axial de Hirtz ou perfil).
Exame físico: Paciente apresenta dor ao nível das cavidades afetadas e eliminação pelo
vestíbulo nasal ou pela rinofaringe de exsudado oriundo do interior dos seios afetados de
odor fétido, obstrução nasal permanente, cefaléia frontal, dor no globo ocular.
-Prioridade para a regulação: Cefaléia, rinorreia purulenta. Contra-referência:
Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado ao EAS para
acompanhamento, de posse do Termo de contra-referencia.
 Tontura incapacitante
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HDA: Encaminhar os pacientes apos investigação clinica e laboratoriais com resultados
sem alterações (investigação especifica para casos de labirintopatia). Exames
complementares necessários: hemograma completo, glicemia, sorologia para VDRL,
lipidograma e avaliação clinica geral. Exame físico: malformação de estruturas auditivas,
zumbido, náuseas, vômitos, tremores, calafrios, vertigens, cefaléia, historia de quedas
freqüentes.
-Prioridade para a regulação: sintomas neurovegetativos (náuseas, vômitos, calafrios,
tremores). Contra-referência: Dependendo da avaliação o usuário poderá ser
encaminhado ao EAS acompanhamento, de posse do Termo de contra-referencia.
 Malformações congênitas craniofaciais
HDA: Encaminhar todos os casos. Exames complementares necessários: Achados
clínicos. Exame físico: Malformação de estruturas de ouvido, nariz, garganta e face.
-Prioridade para a regulação: Fissura palatina. Contra-referência: Dependendo da
avaliação o usuário poderá ser encaminhado para equipe multidisciplinar.
 Otite média crônica
HDA: Encaminhar somente os casos diagnosticados como crônicos. Exames
complementares necessários: Achados clínicos. Exame físico: otorreias crônicas, otalgia,
otites de repetição.
-Prioridade para a regulação: Otalgia, otorreias. Contra-referência: Dependendo da
avaliação o usuário poderá ser encaminhado ao EAS para acompanhamento, de posse do
Termo de contra-referencia.
 Perda auditiva
HDA: Encaminhar todos os casos. Exames complementares necessários: Achados
clínicos. Exame físico: Otoscopia, zumbido, tontura, otorragia, hipoacusia (dificuldade
para ouvir).
-Prioridade para a regulação: otorragia. Contra-referência: Dependendo da avaliação o
usuário poderá ser encaminhado para consulta em otorrinolaringologia – Programa Saúde
Auditiva.
 Alterações de voz
HDA: paciente com disfonias orgânicas e funcionais, alterações do trato vocal e
neuropsicológicas etc. Exames complementares necessários: Laringoscopia. Exame
físico: disfonia/rouquidão, tosse, alterações de órgãos fonoarticulatorios e trato vocal,
laringe, faringe etc.
-Prioridade para a regulação: Rouquidão persistente (> 15 dias), que não obteve melhora
após tratamento clinico. Contra-referência: Otorrinolaringologista, fonoaudiologo, EAS.
Consulta em Fonoaudiologia(030101004-8)
-Indicações:
 Alterações de linguagem oral
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HDA: paciente com transtornos da linguagem oral, perda auditiva/surdez, paciente que
faz uso de AASI, afasias, comprometimento neuropsicomotor etc. Exames
complementares necessários: achados clínicos. Exame físico: malformação de órgãos
fonoarticulatorios e de estruturas auditivas (perfuração de membrana timpânica, otites
etc).
-Prioridade para a regulação: -Menores de 3 anos.
Contra-referência: otorrinolaringologista, neurologista.
 Alterações de motricidade orofacial
HDA: paciente com alterações do sistema estomatognatico (fonação, deglutição, sucção,
mastigação e respiração), disfagias, uso de aparelho ortodôntico, deglutição atípica,
dificuldade de alimentação, comprometimento neuropsicomotor etc. Exames
complementares necessários: achados clínicos. Exame físico: malformação de órgãos
fonoarticulatorios, comprometimento neurológico,ausência e/ou má conservação de
unidades dentarias.
-Prioridade para a regulação: Disfagias. Contra-referência: otorrinolaringologista,
neurologista odontologo, psicólogo e nutricionista.
 Alterações de fala/articulação
HDA: paciente com transtornos de fala (trocas, omissões e/ou distorções fonéticas),
disfluencia/gagueira, perda auditiva, comprometimento neuropsicomotor etc. Exames
complementares necessários: achados clínicos. Exame físico: malformação de órgãos
fonoarticulatorios, alterações auditivas.
-Prioridade para a regulação: menores
otorrinolaringologista, neurologista, psicólogo.

de

15

anos.

Contra-referência:

 Alterações de audição (reabilitação auditiva)
HDA: paciente com alterações no desenvolvimento da linguagem oral decorrente de
perda auditiva/surdez etc. Exames complementares necessários: achados clínicos.
Exame físico: malformação de órgãos fonoarticulatorios e de estruturas auditivas
(perfuração de membrana timpânica, otites etc).
-Prioridade para a regulação: crianças menores de 15 anos que fazem uso de AASI.
Contra-referência: otorrinolaringologista, psicólogo.
 Alterações de leitura/escrita
HDA: paciente com atraso de linguagem, dificuldade de leitura/escrita, discalculia,
disortografia, disgrafia, dislexia etc. Exames complementares necessários: achados
clínicos. Exame físico: malformação de órgãos fonoarticulatorios e de estruturas
auditivas.
-Prioridade para a regulação: dificuldade na aprendizagem. Contra-referência:
neurologista, otorrinolaringologista, oftalmologista, pedagogo, psicólogo.
Consultas em Urologia (030101007-2)
-Indicações de encaminhamento:
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VERMELHO:
 Retenção urinária de repetição
 Hematúria franca
 Massa testicular com exame realizado
 aguda/subaguda
AMARELO:
 Massa testicular com exame realizado
 Prostatismo com PSA e/ou toque retal alterado(s)
VERDE:
 Oligo/Azoospermia
 Prostatismo com falha ao tratamento clínico
 Nefrolitíase crônica; fimose
 Lesões urológicas em pênis
AZUL:
 Disfunção erétil sem resposta a avaliação em APS
 Incontinência urinária
 Demais situações
-ATENÇÃO:
 Situações que não necessitam de encaminhamento:
Toda situação que possa ser manejada na APS como:
 Disfunção erétil
 Prostatismo – Hiperplasia Prostática Benigna
 Rastreamento para câncer de próstata
 Diminuição da libido
 Orquiepididimite
 Encaminhamento imediato ao especialista. São situações que devem ser
encaminhadas diretamente a uma UPA ou emergência de hospital, necessitando de
avaliação imediata do especialista ou internação hospitalar. Não encaminhar via
ambulatorial:
● Suspeita de torção de testículo
● Trauma (queda a cavaleiro)
● Nefrolitíase aguda para realizar analgesia
● Pielonefrite com necessidade de internação
● Retenção urinária aguda (bexigoma) com necessidade de punção vesical
● Sangramento urinário agudo intenso com comprometimento hemodinâmico
Consultas em Psiquiatria (030101007-2)
VERMELHO:
 Depressão refratária
 Transtornos dissociativos
AMARELO:
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 TOC
 Pânico e ansiedade de difícil controle
 Esquizofrenia de início em faixa etária atípica (exceto surto agudo)
VERDE:
 Transtornos psicossexuais
 Dúvida no diagnóstico diferencial (p. ex.depressão e transtorno bipolar)
AZUL:
 Acompanhamento de transtornos de base (p. ex. transtorno bipolar) e
de esquizofrenia grave para seguimento
 Pacientes com ataque de pânico refratário a duas alternativas terapêuticas
prévias (atentar para aumento da dose escalonada dos fármacos e obtenção da
dose plena)
-ATENÇÃO:
 Situações que não necessitam de encaminhamento. Toda situação que possa ser
manejada na APS como:
 Depressão que responda à terapia de apoio e/ou medicação
 Ansiedade generalizada, Transtorno Obsessivo Compulsivo e Pânico leve a
moderados
 Abuso de substâncias (tabaco, álcool, drogas ilícitas e fármacos, p.ex.: BZD)
 Consultas Especializadas
 Encaminhamento imediato ao especialista. São situações que devem ser
encaminhadas diretamente a uma UPA ou emergência de hospital, necessitando de
avaliação imediata do especialista ou internação hospitalar. Não encaminhar via
ambulatorial:
● Ideação suicida explicitada ou Tentativa de suicídio
● Lesão infringida a si ou a outros
● Comportamento dissociado da realidade que possa ocasionar as situações acima
(p. ex. surtopsicótico)
Consultas em Pneumologia (030101007-2)
-Indicações de encaminhamento:
VERMELHO:
 Tuberculose com resistência comprovada na cultura
 Suspeita de câncer de pulmão (nódulos complexos, derrames pleurais de
repetição, associados ou não a emagrecimento, etc)
AMARELO:
 Asma de difícil controle
 DPOC com insuficiência respiratória crônica
 Indicação de início de oxigenioterapia
VERDE:
 Nódulo pulmonar ou pleural simples
 Enfisema
 Acompanhamento de fibrose cística
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AZUL:







Acompanhamento de bronquiectasias
Asma de controle adequado
Crise asmática leve
Pneumonias sem complicações
DPOC estável ou agudizações, sem insuficiência respiratória
Bronquiolite não complicada (autolimitada)

-ATENÇÃO:
 Encaminhamento imediato ao especialista. São situações que devem ser
encaminhadas diretamente a uma UPA ou emergência de hospital, necessitando de
avaliação imediata do especialista ou internação hospitalar. Não encaminhar via
ambulatorial:
● Pneumotórax
● Corpo estranho em via aérea baixa
● Insuficiência respiratória aguda
● Derrames pleurais extensos com dessaturação
● Pneumonia grave com necessidade de internação, atenção especial aos idosos e
crianças com sinais de alarme (cianose, toxemia, gemência, uso de musculatura
acessória, irritabilidade, dentre outros).
● Bronquiolite moderada ou grave (taquipneia, batimentos de asa do nariz,
hipoxemia)
 Outros Comentários
É comum para a equipe de atenção primária acompanhar pacientes com oxigenioterapia
domiciliar. Nesses casos faz-se necessária abordagem multidisciplinar com fisioterapia
respiratória.
Consulta em Oftalmologia (030101007-2)
-Indicações de encaminhamento.
Toda situação que não necessite de avaliação imediata do especialista (UPA ou
Emergência de Hospital) e que não possa ser resolvida na APS.
VERMELHO:
 Dor ocular intensa
 Estrabismo em recém-nato ou em lactente (pois pode levar a cegueira)
 Catarata congênita
 Edema de papila
 Perda visual subaguda ou crônica
AMARELO:
 Conjuntivite de repetição
VERDE:
 São situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário
Podendo aguardar mais que 1 semana
AZUL:
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 Exame de refração (troca de óculos)
 Exame periódico em paciente diabético
 Caso cirúrgico crônico assintomático como pterígio
-ATENÇÃO:
 Situações que não necessitam de encaminhamento
Toda situação que possa ser manejada na APS como:
 Teste de reflexo vermelho do olho (para triagem de estrabismo),
 Triagem para acuidade visual,
 Manejo de conjuntivites,
 Retirada de corpo estranho
 Encaminhamento imediato ao especialista. São situações que devem ser
encaminhadas diretamente a uma UPA ou emergência de hospital, necessitando de
avaliação imediata do especialista ou internação hospitalar.
● Perda súbita da visão
● Conjuntivite grave
● Conjuntivite grave
● Descolamento de retina
●Trauma em olho com alteração visual ou perda de conteúdo ocular
●Corpo estranho cáustico ou ácido (antes de encaminhar, realizar lavagem
exaustiva do olho, anestesia etampão ocular com pomada ocular)
●Dor ocular intensa e súbita
Consulta em Neurologia (030101007-2)
-Indicações de encaminhamento. Toda situação que não necessite de avaliação imediata
do especialista (UPA ou Emergência de Hospital) e que não possa ser resolvida na APS.
VERMELHO:
 Lesões com características de neoplasia (efeito de massa, desvio do olhar
conjugado, etc), mas sem instabilidade
 Cefaléia de surgimento abrupto ou piora gradativa de quadro anterior, sem
resposta
 Convulsões ou ausências recorrentes em bebês/crianças
AMARELO:
 Demência de início agudo, sem razão reversível aparente
 Convulsões iniciadas na idade adulta
VERDE:
 Paresias ou parestesias persistentes
 Avaliações/acompanhamento de outras demências, assim como Doença de
Parkinson
AZUL:
 Disestesias subagudas não explicadas por comorbidades (p.ex: DM)
-ATENÇÃO:
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Situações que não necessitam de encaminhamento. Toda situação que possa ser
manejada na APS como:
 Tremor essencial;
 Demência senil;
 Sequelas de AVEs;
 Cefaléias típicas (enxaqueca, tensional, em salvas…);

 Encaminhamento imediato ao especialista. São situações que devem ser
encaminhadas diretamente a uma UPA ou emergência de hospital, necessitando de
avaliação imediata do especialista ou internação hospitalar.
● AVEs agudos ou AITs (antes de passíveis de diferenciá-los de AVE);
● Sinais de herniação cerebral (anisocoria, vômitos incoercíveis, coma);
● Perda aguda de movimentos (como em traumas, espondilolisteses, etc);
● Meningites com sinais de gravidade ou em crianças
● Cefaléia com alteração do estado mental ou associada a déficit neurológico focal
Consulta em Ginecologia (030101007-2)
-Indicações de encaminhamento. Toda situação que não necessite de avaliação imediata
do especialista (UPA ou Emergência de Hospital) e que não possa ser resolvida na APS.
VERMELHO:
 Hipermeno/Metrorragia de moderada intensidade;
 Dor pélvica de moderada intensidade (descartado abdome agudo);
 DIU em cavidade abdominal;
 Doença Inflamatória pélvica (descartado abdome agudo).
AMARELO:
 Exames para neoplasia alterados (mama ou colo uterino);
 Prolapso uterino oligossintomático;
VERDE:
 Endometriose;
 Miomatose assintomática.
AZUL:
 Disfunção erétil sem resposta a avaliação em APS;
 Incontinência urinária;
 Sangramento uterino anormal após investigação na APS;
-ATENÇÃO:
 Situações que não necessitam de encaminhamento. Toda situação que possa ser
manejada na APS como:
 Vulvovaginites;
 Avaliação e orientação de método contraceptivo;
 Dispareunia;
 Diminuição da libido;
 Inserção de Dispositivo IntraUterino (DIU).
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 Encaminhamento imediato ao especialista. São situações que devem ser
encaminhadas diretamente a uma UPA ou emergência de hospital, necessitando de
avaliação imediata do especialista ou internação hospitalar.
● Abdome agudo (DIP ou outra situação)
● Sangramento vaginal de grande volume
● Sepse.
Consulta em Gastroenterologia (030101007-2)
-Indicações de encaminhamento.
 Toda situação que não necessite de avaliação imediata do especialista (UPA ou
Emergência de Hospital) e que não possa ser resolvida na APS.
VERMELHO:
 Suspeita de câncer do TGI (hiporexia, perda de peso, disfagia, etc)
 Estenose péptica moderada/severa
AMARELO:
 Esofagite erosiva
 Esôfago de Barret
 Dúvida no diagnóstico diferencial
VERDE:
 Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) refratária
 Dúvidas no diagnóstico
AZUL:
 Hepatopatia crônica avançada compensada
 Situações que não necessitam de encaminhamento
Toda situação que possa ser manejada na APS como:
 Disfunção erétil;
 Gastrite aguda sem complicações/ infecção H. pylori
 Doença do refluxo gastroesofágico não complicada
 Esteatose hepática
 Constipação/ flatulência

-ATENÇÃO:
 Encaminhamento imediato ao especialista
São situações que devem ser encaminhadas diretamente a uma UPA ou
emergência de hospital, necessitando de avaliação imediata do especialista ou
internação hospitalar:
● Hemorragia digestiva alta ou baixa com grande perda sanguínea e instabilidade
hemodinâmica
● Colangite
● Apendicite aguda
● Colecistite
● Pancreatite aguda
● Obstrução intestinal
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● Úlcera péptica perfurada
● Rotação intestinal, intussuscepção
● Sinais de peritonite, abdome agudo
Consulta em Endocrinologia (030101007-2)
-Indicações de encaminhamento
 Toda situação que não necessite de avaliação imediata do especialista
(UPA ou Emergência de Hospital) e que não possa ser resolvida na APS.
VERMELHO:
 Hipertireoidismo
AMARELO:
VERDE:
 São situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário,
Podendo aguardar mais que 2 semanas
AZUL:
 Exame de refração (troca de óculos)
 Exame periódico em paciente diabético
 Caso cirúrgico crônico assintomático como pterígio
 Situações que não necessitam de encaminhamento. Toda situação que possa ser
manejada na APS como:
 Paciente suspeito ou com diagnóstico de hipotireoidismo, com início de
tratamento
 Diabete em início de tratamento sem descompensação grave
 A insulinização pode ser iniciada na APS, especialmente em DM tipo 2
 Pacientes com obesidade, que não investigados ou suspeitos de doença
endocrinológica de base
-ATENÇÃO:
 Encaminhamento imediato ao especialista. São situações que devem ser
encaminhadas diretamente a uma UPA ou emergência de hospital, necessitando de
avaliação imediata do especialista ou internação hospitalar.
● Hipoglicemia severa ou coma hiperosmolar
● Crise tireotóxica com arritmia ou comprometimento no estado geral do paciente
● Mixedema com sinais de confusão mental
Cirurgia Vascular (030101007-2)
-Indicações de encaminhamento.
 Toda situação que não necessite de avaliação imediata do especialista (UPA ou
Emergência de Hospital) e que não possa ser resolvida na APS.
VERMELHO:
 Claudicação intermitente limitante sem isquemia crítica
AMARELO:
128

 Aneurismas de aorta abdominal com diâmetro ≥ 5cm assintomático
VERDE:
 Varizes sintomáticas refratárias ao tratamento conservador
AZUL:
 Insuficiência venosa crônica com úlcera de difícil cicatrização


Situações que não necessitam de encaminhamento. Toda situação que possa ser
manejada na APS como:
 Fatores de risco para vasculopatia, principalmente interrupção do tabagismo e
controle do diabetes;
 Claudicação intermitente não limitante e sem indicação cirúrgica;
 Fenômeno de Raynaud primário;
 Livedo reticular sem outras manifestações;
 Varizes assintomáticas ou sintomáticas e que respondem ao tratamento
conservador;
 Tromboflebite superficial sem complicações.

-ATENÇÃO:
 Encaminhamento imediato ao especialista. São situações que devem ser
encaminhadas diretamente a uma UPA ou emergência de hospital, necessitando de
avaliação imediata do especialista ou internação hospitalar.
● Claudicação intermitente com isquemia crítica agudizada;
● Oclusão arterial aguda (trombose ou embolia);
● Úlceras graves (extensas e/ou profundas) com indicação de internação para
antibioticoterapia;
● Trombose venosa profunda.
Consulta em Nefrologia (030101007-2)
-Indicações:
 Pacientes com alteração da função renal: Creatinina sérica > 1,5 mg/dl e/ou
depuração de creatinina < 60 ml/min. "Atenção aos pacientes do Hiperdia"
 Proteinúria em qualquer paciente/ microalbuminúria em diabéticos
 Hematúria a esclarecer
 Hipertensão de difícil controle e em pacientes menores que 30 anos (Hipertensão
secundária de origem renal)
 Hipertensão de difícil controle e em pacientes menores que 30 anos (Hipertensão
secundária de origem renal)
 Nefropatia lúpica (pacientes com lúpus eritematoso sistêmico
 Glomerulopatias
 Suspeita de Acidose Tubular Renal
 Distúrbio do potássio e do sódio (suspeita de causa renal)
 Doença renal policística
 Paciente com nefrolitíase reicidivante (formador de cálculos)
 Outras suspeitas de patologias renais.
-Pré-Requisitos mínimos necessários para autorização:
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 História Clínica com queixa principal, dados relevantes como tabagismo,
etilismo;
 História familiar positiva para DCV, DM, IMC, Circunferência abdominal,
descrição de todas as medicações em uso e posologias;
 Exame Físico;
 Raios-X de tórax;
 ECG;
 Eco cardiograma se disponível;
 Teste ergométrico e/ou cintilografia miocárdica se disponível.

02-Atendimento/Acompanhamento em saúde do trabalhador
03.01.02.001-9-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PORTADOR DE AGRAVOS
RELACIONADOS AO TRABALHO
03.01.02.002-7-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PORTADOR DE SEQUELAS
RELACIONADAS AO TRABALHO
03.01.02.003-5-EMISSÃO DE PARECER SOBRE NEXO CAUSAL

A Saúde do Trabalhador, segundo a Lei nº 8.080/90, constitui uma área da Saúde
Pública, que tem como objetivo um conjunto de atividades que se destina, através das
ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde
dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
Apropriando-se da política de saúde do trabalhador, o município de Divinópolis
encontra se em processo de implantação o Centro de Referencia Saúde do Trabalhador –
CEREST, que pretende a organização de uma rede de atenção à saúde do trabalhador na
região integrando e apoiando tecnicamente os serviços do Sistema Único de Saúde – SUS
na forma de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância,
consubstanciando com o preconizado na Portaria 2.437 de 07 de dezembro de 2005, do
Ministério da Saúde.
Nesta perspectiva a porta de entrada de assistência ao trabalhador deverá ser a sua
unidade de saúde de referência que encaminhará ao CEREST os pacientes para
investigação e o tratamento de doenças ocupacionais.
04-Outros atendimentos realizados por profissionais de níveis superior
03.01.04.001-0-ATENDIMENTO CLINICO PARA INDICAÇÃO E FORNECIMENTO
DO DIAFRAGMA UTERINO
03.01.04.002-8-ATENDIMENTO CLINICO P/ INDICACAO, FORNECIMENTO E
INSERCAO DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)
03.01.04.003-6-TERAPIA EM GRUPO
03.01.04.004-4-TERAPIA INDIVIDUAL
03.01.04.005-2-ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA ATENÇÃO ÀS PESSOAS
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL
Todos esses procedimentos citados, anteriormente, são encaminhados diretamente das Unidades
de Saúde, após avaliação (médico ou enfermagem) para atendimento especializados. Sem
necessidade de regulação.

05-Atenção domiciliar
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03.01.05.001-5-ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DOMICILIAR DE PACIENTE
SUBMETIDO À VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA paciente/mês
03.01.05.002-3-ASSISTÊNCIA DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.
03.01.05.003-1-ASSISTÊNCIA DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA
ATENÇÃO ESPECIALIZADA
03.01.05.004-0- ASSISTENCIA DOMICILIAR TERAPEUTICA MULTIPROFISSIONAL EM
HIV/AIDS (ADTM)
03.01.05.005-8-ASSISTENCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO
03.01.05.006-6-INSTALACAO / MANUTENCAO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO
INVASIVA DOMICILIAR
03.01.05.006-6-INSTALACAO / MANUTENCAO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO
INVASIVA DOMICILIAR
03.01.05.007-4-INTERNAÇÃO DOMICILIAR
03.01.05.008-2-ANTIBIOTICOTERAPIA PARENTERAL
03.01.05.009-0-ATENDIMENTO MÉDICO COM FINALIDADE DE ATESTAR OBITO
03.01.05.010-4-VISITA DOMICILIAR PÓS-OBITO
03.01.05.011-2-ADMINISTRAÇÃO DE IMUNODERIVADOS (ORAL E/OU PARENTERAL)
03.01.05.012-0-TERAPIA DE REIDRATAÇÃO PARENTERAL
03.01.05.013-9-BUSCA ATIVA
03.01.05.014-7-VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR
03.01.05.015-5-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TERAPIA NUTRICIONAL

06-Consulta/Atendimento ás urgências (em geral)
Atendimentos na urgência/emergência não passam pelo serviço de Regulação devendo
esses pacientes ser encaminhados diretamente para a UPA, ou mesmo estarem
procurando diretamente este serviço sem mesmo ser necessário o encaminhamento da
unidade de saúde.
Para tanto o paciente assim como a unidade de saúde de referência devem ter a ciência
que somente deverão encaminhar para o serviço de Regulação pacientes que realmente
podem aguardar por consultas ou encaminhar para procedimentos de rotinas realizados
rotineiramente pela atenção primaria.
07-Atendimento/acompanhamento em reabilitação física, mental, visual
emúltiplas deficiências
03.01.07.011-3-TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL
03.01.07.012-1-TRATAMENTO INTENSIVO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO FÍSICA
(1 TURNO PACIENTE- DIA - 20 ATENDIMENTOS-MÊS)
03.01.07.013-0-TRATAMENTO INTENSIVO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO FÍSICA
(2 TURNOS PACIENTE-DIA - 20 ATENDIMENTOS-MÊS)
03.01.07.014-8-TREINO DE ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE
03.01.07.015-6-AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL EM DEFICIÊNCIA VISUAL
03.01.07.016-4-ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO EM REABILITAÇÃO VISUAL
03.01.07.017-2-MANUTENÇÃO DA PRÓTESE DE IMPLANTE COCLEAR
03.01.07.018-0-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM PRÓTESE AUDITIVA
ANCORADA NO OSSO
03.01.07.019-9-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM IMPLANTE COCLEAR
03.01.07.001-6-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE C/ IMPLANTE COCLEAR
03.01.07.002-4-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM
COMUNICACAO ALTERNATIVA
03.01.07.003-2-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE P/ ADAPTACAO DE APARELHO
DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL (AASI) UNI / BILATERAL
03.01.07.004-0-ACOMPANHAMENTO NEUROPSICOLOGICO DE PACIENTE EM
REABILITACAO
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03.01.07.005-9-ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGOGICO DE PACIENTE EM
REABILITACAO
03.01.07.006-7-ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILITAÇÃO NAS
MULTIPLAS DEFICIÊNCIAS
03.01.07.007-5-ATENDIMENTO
/
ACOMPANHAMENTO
DE
PACIENTE
EM
REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR
03.01.07.008-3-ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA I P/ PORTADOR DE
NECESSIDADES ESPECIAIS (POR OFICINA)
03.01.07.009-1-ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA II P/ PORTADOR DE
NECESSIDADES ESPECIAIS (POR OFICINA)
03.01.07.010-5-ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO INTENSIVO DE PACIENTE EM
REABILITACAO FISICA (1 TURNO PACIENTE-DIA - 15
ATENDIMENTOS-MES)

A reabilitação física definida na portaria n° 818/GM em 05 de junho de 2001
garante a pessoa com deficiência física a assistência em vários níveis de complexidade,
por meio de equipe multidisciplinar. São oferecidos os atendimentos de fonoaudiologia,
psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e a consulta medica ortopédica para avaliação
e dispensação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM).
As solicitações para o ingresso no serviço de reabilitação ou solicitação de OPM
têm como orientação os protocolos de acesso, que indicam os critérios a serem seguidos.
Portanto, a partir dos protocolos de acesso todos os profissionais da rede
assistencial do município de Divinópolis poderão solicitar corretamente a reabilitação
física e OPM, a fim de aperfeiçoar o serviço e melhorar a assistência aos usuários do
Sistema Único de Saúde.
A reabilitação física é um processo de duração limitada e com objetivo de permitir
ao deficiente físico um nível funcional e social melhor possível.
A assistência prestada objetiva reabilitar o deficiente físico no desenvolvimento
de sua capacidade funcional, dentro de suas limitações, e capacita-lo a manter as
habilidades físicas necessárias para uma vida independente ou para adequar-se a uma
nova situação. É realizada por equipe constituída por profissionais de especialidades
diferentes, que desenvolvem processo terapêutico centrado em objetivos, de acordo com
as incapacidades apresentadas pelo paciente. Envolve, também, orientação familiar e
preparação do paciente para alta, convívio social e familiar. As ações visam minimizar as
limitações e desenvolver habilidades, ou incrementá-las, compreendendo avaliações,
orientações e demais intervenções terapêuticas necessárias, tais como: prevenção de
deformidades, estimulação para portadores de distúrbios da comunicação, prescrição de
OPM, bem como, a adaptação e treinamento do paciente ao uso do material fornecido.
Os pacientes em atendimento na reabilitação, após estabilização do quadro e não
possibilidade de melhora, deverão passar pelo “processo de alta”. Esse processo
envolve orientação do paciente e da família sobre como manter a melhora e encaminha-lo
ao centro de Saúde de referencia, e, se indicado, para atividade física e outras
possibilidades que se encaixarem em cada caso. Essa alta deverá ser documentada pelo
profissional responsável pelo paciente no Serviço de Reabilitação Física.
Os pacientes que já passaram pelo “processo de alta” da reabilitação física,
somente poderão reingressar no Serviço se comprovada a piora significativa dos
sintomas, claramente explicitados na solicitação e após avaliação da Supervisão do
Serviço de Controle, Avaliação e Regulação.
-Indicações para Reabilitação Física:


Lesado Medular;
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Amputado;
Doenças Neuromusculares;
Doenças Cérebro Vasculares;
Paralisia Cerebral;
Neuropatias;
Síndromes neurológicas pediátricas ou adultas;
Processos distróficos;
Processos degenerativos;
Plegias e/ou paresias;

-ATENÇÃO:
1-Não Devem ser encaminhados para a Reabilitação Física:
 Pacientes que já receberam alta da reabilitação, exceto em casos comprovados de
piora no quadro do paciente;
 Pacientes com quadro estabilizado, sem possibilidade de melhora;
 Amputados protetizados já adaptados, sem possibilidade de melhora;
 Senilidade;
 ADNPM.

2-Fluxograma
Unidades
de Secretaria municipal de
Saúde do SUS
saúde de Divinópolis/
Serviço de Controle,
Avaliação e Regulação

Consulta
para
avaliação
com
ortopedista
do
Serviço
de
Reabilitação Física

Fornecimento
de
OPM e/ou início dos
atendimentos
da
reabilitação física

3-Observações a serem consideradas no preenchimento de todas as solicitações
As solicitações para reabilitação física ou OPM devem ser oriundas do SUS e
devem ser encaminhadas ao Serviço Municipal de Controle, Avaliação e Regulação da
SEMUSA/Divinópolis – MG para autorização.
Toda solicitação para ser autorizada deve estar preenchida corretamente, de
maneira legível, contendo data do pedido, identificação do solicitante com carimbo e
assinatura, nome do paciente, data de nascimento, endereço, telefone, origem do paciente
e diagnostico com o CID. Deverá conter, também, obrigatoriamente, a descrição do
quadro clínico que justifique o pedido para as especialidades pretendidas e descrição
detalhada da OPM solicitada.
A OPM solicitada deverá constar na tabela de itens fornecidas pelo SUS
disponível em http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
4-Normatização:
O preenchimento adequado é importante para que o procedimento seja regulado e
autorizado corretamente.
De acordo com a DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 1.403, DE 19 DE
MARÇO DE 2013, os Serviços Especializados de Reabilitação em Deficiência
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Intelectual (SERDI) terão como finalidade exclusiva o atendimento em saúde das pessoas
com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).
No município de Divinópolis, esse serviço é oferecido na APAE, Rua do Cobre, 707 São João de Deus, de segunda à sexta, de 13:00 às 16:30hs.
A UBS deverá encaminhar o paciente com a ficha de referência para a APAE nos
seguintes casos:
 Paralisia cerebral
 Síndromes neurológicas pediátricas ou adultas
De acordo com a DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 1.404, DE 19 DE
MARÇO DE 2013, o PIPA (Programa de Intervenção Precoce Avançado) tem como
objetivos:
I – incentivar o acompanhamento dos neonatos de risco (NR);
II – realizar diagnóstico precoce;
III – promover a Intervenção Precoce (IP) nos usuários com deficiência intelectual;
IV- prevenir agravos, melhorar o prognóstico e a qualidade de vida das pessoas com
deficiência; e
V- capacitar os profissionais do SERDI e CER e qualificar os atendimentos em saúde.
No município de Divinópolis, esse serviço também é oferecido na APAE, Rua do
Cobre, 707 - São João de Deus, às terças-feiras, de 07:00 às 10:30 hs e nas quintas-feiras
de 13:00 às 16:30hs. Marcação pelo telefone 3221-2001 ou no próprio local.
Os encaminhamentos podem vir das UBSs, de demanda espontânea, de pediatras, de
hospitais.
08-Atendimento/Acompanhamento psicossocial
03.01.08.001-1-ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL DO FUMANTE
(POR ATENDIMENTO / PACIENTE)
03.01.08.002-0-ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL
03.01.08.003-8-ACOLHIMENTO EM TERCEIRO TURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
03.01.08.004-6-ACOMPANHAMENTO
DE
PACIENTE
EM
SAUDE
MENTAL
(RESIDENCIA TERAPEUTICA)
03.01.08.014-3-ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA I - SAUDE MENTAL
03.01.08.015-1-ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA II - SAUDE MENTAL
03.01.08.016-0-ATENDIMENTO EM PSICOTERAPIA DE GRUPO
03.01.08.017-8-ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA
03.01.08.019-4-ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL
03.01.08.020-8-ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL
03.01.08.021-6-ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL
03.01.08.022-4-ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
03.01.08.023-2-ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
03.01.08.024-0 - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES
03.01.08.025-9-AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS
03.01.08.026-7-FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DE USUÁRIOS DE CENTRO
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SEUS FAMILIARES
03.01.08.027-5-PRÁTICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
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03.01.08.028-3-PRÁTICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
03.01.08.029-1-ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE CRISE
03.01.08.030-5- MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA
03.01.08.031-3-AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS
03.01.08.032-1-ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO POR
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
03.01.08.033-0-APOIO À SERVIÇO RESIDENCIAL DE CARÁTER TRANSITÓRIO POR
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
03.01.08.034-8-AÇÕES DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL
03.01.08.035-6-PROMOÇÃO DE CONTRATUALIDADE NO TERRITÓRIO
03.01.08.036-4-ACOMPANHAMENTO
DE
PESSOAS
COM
NECESSIDADES
DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS
EM SERVIÇO RESIDENCIAL DE CARÁTER TRANSITÓRIO
(COMUNIDADES TERAPÊUTICAS).
03.01.08.037-2-ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ADULTAS COM SOFRIMENTO OU
TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO USO DE CRACK,
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO
ADULTO (UAA).
03.01.08.038-0-ACOMPANHAMENTO DA POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL COM
SOFRIMENTO OU TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO
USO DE CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS-UNIDADE DE
ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL (UAI).
03.01.08.039-9-MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA
URGENCIA E EMERGÊNCIA, E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE
REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU
TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAUDE
DECORRENTE DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS

Acesso aos Serviços de Saúde Mental na Atenção Básica
-Orientação sobre acessibilidade ao serviço de Saúde Mental na Atenção Primária a
partir da Linha Guia Estadual
Usuário procura a UBS por:
 Indicação de outros profissionais da saúde
 Demanda espontânea
 Identificação do Agente Comunitário de Saúde
-Prioridades:
Na atenção primária, o profissional da saúde mental acolhe e encaminhadas para
pontos da rede de atenção à saúde de maior complexidade os seguintes casos:
 Situações de crise aguda (surtos)
 Neurose e psicoses graves
 Outros transtornos mentais graves recorrentes
 Egresso de serviços de saúde mental-CAPS, com projetos terapêuticos definidos
 Situações decorrentes de violência doméstica e/ou outras formas de violência
- Ações realizadas/indicações:
 Atendimento aos usuários encaminhados por outros serviços, quando se
encontrarem em condições clínicas para tratamento na unidade básica de saúde.
 Atendimento aos usuários com quadros estáveis de psicoses e neuroses.
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 Atendimento aos pacientes em situação existencial.
 Atendimento aos casos um pouco mais graves de pacientes, que fazem uso
abusivo e/ou indevido de álcool e outras drogas, incluindo: a construção de uma
demanda de redução de danos.
 Atendimento aos casos brandos de pacientes, que fazem uso abusivo/indevido de
álcool e outras drogas.
 Atendimento individual e grupal em vários níveis (psicoterapia e/ou grupos de
orientação/educação para a saúde) a pacientes que tenha esta ou aquela indicação
clínica.
 Encaminhamento e/ou orientações de casos que exijam maior complexidade para
outros serviços e/ou pontos de atenção da rede de atenção à saúde. (por exemplo:
SERSAM - CAPS, CRAS, CREAS, Policlínica, CEPAI, etc.)
Obs.:
 Encaminhamentos da primária para outra UBS da Atenção Primária: quando não
houver equipe mínima ou profissional da saúde mental na UBS, encaminhar para
a UBS de referência para atendimento em saúde mental.
 Encaminhamento para a Atenção Especializada:
Irão para o SERSAM as Urgência e emergência psiquiátrica e; para
PSIQUIATRIA INFANTIL. Esses são casos de crises agudas: psicoses e neurose
e; crises agudas psiquiátricas: decorrentes de uso abusivo de álcool e outras
drogas.
Irão diretos para a UPA-Tentativa de suicídio (em qualquer situação); lesão
infringida a si ou a outros; emergências clínicas/médicas, decorrentes do uso
abusivo/indevido de álcool e outras drogas.
Os Procedimentos Previstos para a Atenção Básica são:
Procedimentos previstos no SIGTAB em que o psicólogo pode realizar na atenção básica:
 03.01.05.014-7 - Visita domiciliar por profissional de nível Superior realizado na
atenção primária.
 03.01.01.009-9-Consulta para avaliação clínica do fumante.
 03.01.01.003-0-Consulta de profissionais de nível superior na Atenção Básica
(exceto médico).
 03.01.04.005-2-Atendimento multiprofissional para atendimento às pessoas em
situação de violência: previsto na média complexidade, mas na atenção primária
faz-se o acolhimento.
 03.01.04004-4-Terapia individual-é um procedimento da MAC, e não é específico
da Saúde Mental.
 03.01.04.003-6-Terapia de Grupo-também é um procedimento da MAC, e não é
específico da Saúde Mental.
 01.01.01.001-0-Atividade educativa /orientação em grupo na Atenção Básica
 03.01.08.001-1-Abordagem cognitiva comportamento do fumante
(atendimento/paciente)- Atenção primária.
Obs.:
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O código 03.01.08.029-1-Atenção às situações de Crise - psicólogo pode fazer
acolhimento, caso chegue à UBS uma pessoa em crise, mas a habilitação no SIGTAB
está como procedimento do CAPS. O psicólogo pode realizar este procedimento, junto à
equipe para o encaminhamento ao serviço de urgência/emergência psiquiátrica. O acesso
deve ser o serviço de urgência/emergência psiquiátrica, mesmo quando não passa pelo
UBS.
 Código 03.01.08.025-9 - Ações de articulação de Redes intra e intersetoriais –
Apesar de ser previsto este procedimento no CAPS, a atenção básica realiza estas
ações na relação com outros pontos de atenção à saúde da Rede de Saúde (como
por exemplo: Policlínica, SERSAM, CEMAS, etc) e da Rede Intersetorial (como
por exemplo CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR e outros Conselhos de
Direito, organizações da Comunidade, etc).
 01.01.03.002-9 – Visita domiciliar/institucional por profissional de nível superior.
Apesar de não constar da rede psicossocial no SIGTAB e constar visita para
verificar inclusão no Serviço de Atendimento Domiciliar, este procedimento é
realizado na atenção básica.
Acesso aos Serviços de Saúde Mental na Atenção Especializada:
Centro de Atenção Psicossocial-Serviço Substitutivo às internações psiquiátricas
É um serviço especializado em saúde mental, credenciado em CAPS III, que atende
transtornos mentais em regime aberto nas modalidades de ambulatório, permanência dia e
permanência noite como também urgências e emergências psiquiátricas. Desenvolve:
 Acolhimento aos usuários com transtorno mental, familiares e cuidadores;
 Diagnóstico, tratamento e cuidados aos usuários com transtornos mentais;
 Atendimento individual: prescrição de medicamentos, psicoterapia, orientação
(psiquiatria, psicologia, serviço social, terapia ocupacional e enfermagem);
 Atendimento em grupo: oficinas terapêuticas e expressivas, grupos educativos e
terapêuticos;
 Atendimento em grupo e individual de familiares;
 Atividades comunitárias: participação em eventos, centros comunitários,
manifestações, etc.
 Visitas domiciliares;
 Ações visando evitar internações psiquiátricas desnecessárias; acolhimento e
tratamento continuado de pacientes egressos de hospitais psiquiátricos;
 Ações visando à reabilitação psicossocial com inclusão do usuário na cidade e suas
possibilidades;
 Ações visando mudanças na cultura de exclusão dos portadores de transtornos
mentais;
 Atividades educativas na unidade e na comunidade;
 Ambulatório especializado;
 Assistência especializada aos moradores do Serviço Residencial Terapêutico;
 Fornecimento e monitoramento do uso adequado de medicação psiquiátrica.
-Exigências/Critérios:
 Os usuários que apresentam sofrimento em função de transtornos mentais já
identificados ou suspeitados devem procurar o acolhimento nas equipes de ESF
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ou nos Centros de Saúde, que estarão capacitados para acolher e dar o devido
encaminhamento ao problema;
 Os encaminhamentos para o acolhimento no SERSAM devem ser prioritariamente
de pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais graves e persistentes, como
psicóticos, neuróticos graves e egressos de internações psiquiátricas;
 Paciente em crise deverá ser acolhido em qualquer nível de atenção à saúde, que
deverá acionar os recursos que o caso necessite;
 Paciente em crise, que tiver sua autonomia comprometida, deve comparecer ao
acolhimento acompanhado de responsável ou familiar;
 Nos casos de agitação e/ou agressividade os pacientes podem procurar
imediatamente o SERSAM;
 Quanto à assistência de crianças e/ou adolescentes com sofrimento e/ou transtornos
mentais graves e nos casos de urgência e emergência, o paciente é encaminhado
para o CEPAI (Centro Psíquico da Adolescência e Infância) – Referência do
Estado, através do serviço de TFD (Tratamento Fora do Domicílio).
-Documentação Necessária:
 Cartão SUS
 Apresentação de documento de identidade
 Apresentação do encaminhamento do profissional de um ponto da rede,
prioritariamente da Atenção Primária.
-Horário de Funcionamento:
 Atendimento Ambulatorial: 2ª a 6ª feira (exceto feriados) – 07: 00 ás 19:00 horas
 Atendimento de Urgência/Emergência: 24 horas
 Atendimento CAPS Permanência/Dia: 2ª a 6ª feira (exceto feriados) – 07: 00 ás
17h00min horas
 Atendimento CAPS Permanência/Noite: 24 horas
-Fluxos de Acesso
 Demanda Espontânea-o usuário chega ao Serviço espontaneamente, sem
encaminhamento.
 Demanda Referenciada-o usuário chega ao Serviço com encaminhamento de um
ponto da rede como: Unidade de Saúde, UPA Padre Roberto, SAE, neurologia da
Policlínica.
 Demanda Judicial-o usuário chega acompanhado por oficial de justiça, portando
ordem judicial para avaliação psiquiátrica.
 Demanda via Corpo de Bombeiros e/ou Polícia-o usuário chega acompanhado por
profissionais bombeiros ou policiais, normalmente acionados pela família.
 Demanda Prisional-o usuário chega ao Serviço via sistema prisional acompanhado
por agentes penitenciários.
-Obs.:
Independente do tipo de demanda, o paciente é acolhido pelo profissional triagista de
plantão que avalia o estado de saúde mental do indivíduo e toma as providências cabíveis
ao caso, como:
 Encaminhamento imediato para consulta psiquiátrica de urgência;
 Agendamento no ambulatório de psiquiatria;
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 Encaminhamento para Atenção Primária com referência ou contra-referência para
Psicologia ou Serviço Social da unidade;
 Fornecimento de Declarações para pacientes já em tratamento no ambulatório;
 Orientações.
-Códigos de Acesso
 Código de Acesso ao Acolhimento: 03.01.01.003-0-Consulta de profissionais de
nível superior na atenção básica (exceto médico);
 Código de Acesso para Consulta Psiquiátrica: 03.01.01.004-8-Consulta de
profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico);
 Código de Acesso para Tratamento Intensivo / CAPS e para Internação Hospitalar
Psiquiátrica:03.01.01.007-2-Consulta médica em atenção especializada;
 O SERSAM é a porta de entrada para todas as internações psiquiátricas do
município.
09-Atendimento/Acompanhamento em saúde do idoso
03.01.09.001-7 - ATENDIMENTO EM GERIATRIA (1 TURNO)
03.01.09.002-5 - ATENDIMENTO EM GERIATRIA (2 TURNOS)

10-Atendimentos de enfermagem (em geral)
03.01.10.001-2-ADMINISTRACAO
DE
MEDICAMENTOS
NA
ATENCAO
ESPECIALIZADA.
03.01.10.002-0-ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO BASICA (POR
PACIENTE)
03.01.10.003-9-AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL
03.01.10.004-7-CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO
03.01.10.005-5-CATETERISMO VESICAL DE DEMORA
03.01.10.006-3-CUIDADOS COM ESTOMAS
03.01.10.010-1-INALACAO / NEBULIZACAO
03.01.10.012-8-LAVAGEM GASTRICA
03.01.10.013-6-ORDENHA MAMARIA
03.01.10.014-4-OXIGENOTERAPIA
03.01.10.015-2-RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)
03.01.10.017-9-SONDAGEM GASTRICA
03.01.10.018-7-TERAPIA DE REHIDRATACAO ORAL

Acesso ao usuário para procedimentos de enfermagem na Unidade Básica de Saúde
e Estratégia de Saúde da Família para Atendimento de enfermagem, em geral.
Os atendimentos de enfermagem são realizados nas unidades básicas de saúde do
município (Centros de Saúde e Estratégia Saúde da Família).
Os usuários dos serviços de saúde, que necessitem de atendimento de enfermagem
deverão procurar a sua unidade de referencia, ou seja, a unidade mais próxima da sua
casa apresentando sua demanda para o profissional que estiver na recepção. Este o
encaminhará ao profissional de enfermagem que fará o atendimento.
É importante lembrar que alguns procedimentos necessitam de receita médica e/ou de
enfermagem como, por exemplo: medicação injetável; curativos de maior extensão ou
gravidade; estomas; sondas vesicais; cateterismo vesical de alivio e demora.
11-Atendimento/Acompanhamento queimados
03.01.11.001-8-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE MEDIO / GRANDE QUEIMADO
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03.01.11.002-6-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PEQUENO QUEIMADO

Os casos de maior complexidade são encaminhados via UPA para o serviço de
Referência Estadual no Hospital João XXIII. Os demais casos são acompanhados na
Unidade Básica de Saúde e, havendo necessidade de pequenas intervenções ambulatoriais
esses deverão ser encaminhados ao serviço de cirurgia da Policlínica. Após breve contato
do enfermeiro da Unidade.
12-Atendimento/acompanhamento de diagnóstico de doenças
endócrinas/metabólicas e nutricionais
03.01.12.001-3-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE C/ FENILCETONURIA
03.01.12.002-1-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE C/ FIBROSE CISTICA
03.01.12.003-0-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM HEMOGLOBINOPATIAS
03.01.12.004-8-ACOMPANHAMENTO
DE
PACIENTE
C/
HIPOTIREOIDISMO
CONGENITO
03.01.12.005-6-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE POS-CIRURGIA BARIATRICA POR
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
03.01.12.006-4-ACOMPANHAMENTO EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM TRIAGEM
NEONATAL (SRTN) - HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA
03.01.12.007-2-ACOMPANHAMENTO EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA DE TRIAGEM
NEONATAL (SRTN) PACIENTE COM DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDASE
03.01.12.008-0-ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PRÉ-CIRURGIA BARIÁTRICA POR
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Para os procedimentos de Cirurgia Bariátrica o paciente primeiramente deverá ser submetido à
avaliação com endocrinologista, sendo necessário,
também, a realização de exames
complementares nessa especialidade. Após avaliação do médico assistente, ocaso o mesmo não
opte pelo tratamento medicamentoso, poderá encaminhar o paciente para a realização de
atendimento especializado da cirurgia bariátrica em formulário próprio de TFD. Devendo este
estar rigorosamente preenchido, com todos os dados do paciente, como também exames
complementares realizados e justificativa clínica da solicitação de procedimento

13-Acompanhamento em outras especialidades
03.01.13.001-9-AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE DISPOSITIVO ELETRICO
CARDIACO IMPLANTAVEL
03.01.13.003-5-ACOMPANHAMENTO
DE
USUARIO/A
NO
PROCESSO
TRANSEXUALIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDIMENTO
CLINICO
03.01.13.004-3-ACOMPANHAMENTO
DO
USUARIO
(A)
NO
PROCESSO
TRANSEXUALIZADOR EXCLUSIVO NAS ETAPAS DO PRÉ E PÓSOPERATORIO
03.01.13.005-1-ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL EM
03.01.13.006-0- ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL EM DRC ESTÁGIO 05
PRÉ- DIÁLISE
14 - Cuidados Paliativos
03.01.14.001-4-ATENDIMENTO DE PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS

02-Fisioterapia
A solicitação para realização de fisioterapia deve ser encaminhada através de
formulário específico, devidamente preenchido, tendo como orientação os protocolos de
acesso, que indicam os critérios a serem seguidos.
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Grupo:
03 - Procedimentos clínicos
Sub-Grupo: 02 - Fisioterapia
01-Assistência fisioterapêutica
uroginecológicas

em

alterações

obstétricas,

neonatais

e

03.02.01.001-7-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ/PÓS
CIRURGIAS UROGINECOLÓGICAS
03.02.01.002-5-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES C/ DISFUNÇÕES
UROGINECOLÓGICAS
03.02.01.003-3-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NEONATO
02-Assistência fisioterapêutica em alterações oncológicas
03.02.02.001-2-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE PACIENTE COM CUIDADOS
PALIATIVOS
03.02.02.002-0-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE ONCOLÓGICO
CLÍNICO
03.02.02.003-9-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ E PÓS
CIRURGIA ONCOLÓGICA

03-Assistência fisioterapêutica em oftalmologia
03.02.03.001-8-ATENDIMENTO
FISIOTERAPÊUTICO
EM
PACIENTES
ALTERAÇÕES
OCULOMOTORAS
CENTRAIS
COMPROMETIMENTO SISTÊMICO
03.02.03.002-6-ATENDIMENTO
FISIOTERAPÊUTICO
EM
PACIENTE
ALTERAÇÕES OCULOMOTORAS PERIFÉRICAS

COM
C/
COM

04-Assistência fisioterapêutica cardiovasculares e pneumo-funcionais
03.02.04.001-3-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE C/ TRANSTORNO
RESPIRATÓRIO C/ COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS
03.02.04.002-1-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE C/ TRANSTORNO
RESPIRATÓRIO S/ COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS
03.02.04.003-0-ATENDIMENTO
FISIOTERAPÊUTICO
EM
PACIENTE
COM
TRANSTORNO CLÍNICO CARDIOVASCULAR
03.02.04.004-8-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE PRÉ/PÓS
CIRURGIA CARDIOVASCULAR
03.02.04.005-6-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES
PERIFÉRICAS

05-Assistência fisioterapêutica nas disfunções musculo esqueleticas (todas as
origens)
03.02.05.001-9-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓSOPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS
03.02.05.002-7-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS
03.02.05.003-5-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓSOPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MUSCULO- ESQUELETICAS C/
COMPLICAÇÕES SISTEMICAS

06-Assistência fisioterapêutica nas alterações em neurologia
03.02.06.001-4-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE C/ DISTÚRBIOS
NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS S/ COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS
03.02.06.002-2-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES C/ DISTÚRBIOS
NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS C/COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS
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03.02.06.003-0-ATENDIMENTO
FISIOTERAPÊUTICO
NAS
DESORDENS
DO
DESENVOLVIMENTO NEURO MOTOR
03.02.06.004-9-ATENDIMENTO
FISIOTERAPÊUTICO
EM
PACIENTE
C/
COMPROMETIMENTO COGNITIVO
03.02.06.005-7-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ/PÓSOPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIA

07-Assistência fisioterapêutica em queimados
03.02.07.001-0-ATENDIMENTO
FISIOTERAPÊUTICO
EM
PACIENTE
MÉDIO
QUEIMADO
03.02.07.002-8-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE GRANDE
QUEIMADO
03.02.07.003-6-ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM SEQÜELAS
POR QUEIMADURAS (MÉDIO E GRANDE QUEIMADOS)

-Indicações para CRER:
 Pós-operatório ortopédico (MMSS e MMII)
 Pós-fratura
 Pós-luxação
 Lesões ligamentares
 Contusão
 Entorse
 Instabilidade articular
 Pós-imobilização prolongada
 Rigidez articular e/ou perda de ADM
 DORTs
 Comprometimentos ósseos na coluna vertebral
 Mialgias da coluna vertebral em fase aguda
 Lombociatalgias agudas ou crônicas em crises agudas
 Bursites, tendinites, sinovites e capsulites em fase aguda
 Processos inflamatórios agudos
 Fibromialgia em fase dolorosa
 Artroses ou atrite em fase dolorosa
 Alterações de ordem reumática
 Síndrome miofascial
 Preparação de cotos para protetização
 Adaptação pos protetização
 Complicação cardio-respiratória em pós-operatório
 Pós-IAM
 Higiene brônquica
 Reexpansão pulmonar
 Condicionamento cardio-pulmonar
 Complicação no sistema vascular e/ou linfático no pós-operatório
 Seqüela no pós-operatório de neurocirurgia
 Processos distróficos
 Ataxias
 Processos degenerativos
 Pós-AVE ou TCE recente ou ainda não estabilizado
 Plegias e/ou paresias
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Neuropatias periféricas
Diminuição ou perda de sensibilidade
Incontinência urinaria (demanda absorvida pelos estagiários da UEMG)
Alterações congênitas graves ou estruturais
Paralisia facial aguda (ate 3 meses)
Pós-mastectomia

-Indicações que demandam autorização do supervisor da fisioterapia, na SEMUSA.
 Pacientes que já receberam alta do fisioterapeuta. Pelo mesmo diagnostico.
 AVE ou TCE a mais de 2 anos ou estabilizado (sem possibilidade de melhora)
 Amputados protetizados já adaptados
 Mialgias crônicas da coluna vertebral
 Bursites, tendinites, sinovites e capsulites crônicas
 Processos inflamatórios crônicos
 Síndrome miofascial crônica
 Pacientes que abandonaram o tratamento ou faltaram ao tratamento mais de três
vezes sem justificativa
Obs: Serão avaliadas pelos fisioterapeutas das unidades básicas de Saúde as seguintes
indicações:
 Orientação postural
 Condicionamento físico
 Senilidade
 Obesidade
 ADNPM leve
 Alterações congênitas não estruturais
Obs: todas as indicações supracitadas poderão também ser atendidas nas UBS.
-Prioridades:
 Pós-operatório recente (ate 3 meses)
 Síndromes neurológicas pediátricas ou adultas
 Processos distróficos
 Processos degenerativos
 AVE ou TCE recente (ate 2 anos)
 Neuropatias periféricas
 Pós-fratura recente (ate 3 meses)
 Pós-luxação recente (ate 3 meses)
 Pós-imobilização prolongada recente (ate 3 meses)
 Lombociatalgia agudas
 Processos inflamatórios agudos
 Preparação de cotos para protetização
 Adaptação pós-protetização
 Alterações congênitas estruturais
-Observações a serem consideradas para a solicitação:
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 Toda solicitação de fisioterapia deve ser oriundo de unidade de saúde do SUS, em
documento próprio normatizado pelo Serviço Municipal de Controle, Avaliação e
Regulação (SMCAR) da SEMUSA/Divinópolis – MG.
 É necessária a data e a identificação do solicitante, com carimbo e assinatura. Deve
estar identificado também a unidade de saúde onde o paciente foi atendido e a pósconsulta;
 Todas as solicitações oriundas das unidades básicas de saúde e policlínica deveram
ser encaminhadas para autorização pelo próprio local em pastas identificadas e não
devem demorar a ser encaminhados para agilizar o tratamento. Os demais oriundos
de outras unidades de saúde poderão ser protocolados no SMCAR pelos próprios
pacientes;
 Toda solicitação de fisioterapia para ser autorizada deve estar preenchida
corretamente, de maneira legível e em todos os campos: nome, data de nascimento,
endereço, telefone, origem do paciente, o diagnostico com o CID e quadro clinico;
deve conter também o xérox dos documentos pessoais, comprovante de endereço e
cartão nacional do SUS.
 Descrever o quadro clínico (sinais e sintomas, se agudo ou crônico, se realizou
fisioterapia ou não) que justifique o pedido, principalmente se for indicado
prioridade, descrevendo também resultados de exames prévios, relacionados ao
quadro, se realizados;
 Nos casos descritos como não devem ser encaminhados, deverá ser resolvido na
atenção primaria pela referencia da fisioterapia do local. Serão aceitos apenas
quando houver complicação ou falha terapêutica documentada pelo solicitante no
pedido.
 O numero de sessões poderá ser sugerido pelo solicitante, porem será considerado
pelo próprio fisioterapeuta, durante a avaliação do paciente.
 No momento da alta, o paciente deverá ser encaminhado novamente com a contrareferência para a UBS de origem.
ATENÇÃO: O preenchimento adequado é importante para que o procedimento
seja autorizado de acordo com as prioridades. Não preenchimento adequado
determinará a devolução da solicitação para que seja refeita pelo profissional.

04-Tratamento em oncologia
Grupo:
03 - Procedimentos clínicos
Sub-Grupo: 04 - Tratamentos em oncologia
01-Radioterapia
03.04.01.001-4-BETATERAPIA DÉRMICA (POR CAMPO)
03.04.01.002-2-BETATERAPIA OFTÁLMICA (POR CAMPO)
03.04.01.003-0BETATERAPIA PARA PROFILAXIA DE PTERÍGIO (POR CAMPO)
03.04.01.007-3-BRAQUITERAPIA DE ALTA TAXA DE DOSE (POR INSERÇÃO)
03.04.01.008-1-CHECK-FILM (POR MÊS)
03.04.01.009-0-COBALTOTERAPIA (POR CAMPO)
03.04.01.010-3-IMPLANTAÇÃO DE HALO PARA RADIOCIRURGIA
03.04.01.012-0-IRRADIACAO DE CORPO INTEIRO PRÉ-TRANSPLANTE DE MEDULA
ÓSSEA
03.04.01.013-8-IRRADIAÇÃO DE MEIO CORPO
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03.04.01.014-6-IRRADIAÇÃO DE PELE TOTAL
03.04.01.015-4-MÁSCARA / IMOBILIZAÇÃO PERSONALIZADA (POR TRATAMENTO)
03.04.01.017-0-NARCOSE DE CRIANÇA (POR PROCEDIMENTO)
03.04.01.018-9-PLANEJAMENTO COMPLEXO (POR TRATAMENTO)
03.04.01.019-7-PLANEJAMENTO DE BRAQUITERAPIA DE ALTA TAXA DE DOSE (POR
TRATAMENTO)
03.04.01.020-0-PLANEJAMENTO SIMPLES (POR TRATAMENTO)
03.04.01.021-9-RADIOCIRURGIA - UM ISOCENTRO
03.04.01.023-5-RADIOTERAPIA DE DOENÇA OU CONDIÇÃO BENIGNA (POR CAMPO)
03.04.01.024-3-RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA FRACIONADA
03.04.01.026-0-ROENTGENTERAPIA (POR CAMPO)
03.04.01.028-6-RADIOTERAPIA COM ACELERADOR LINEAR SÓ DE FÓTONS (POR
CAMPO)
03.04.01.029-4-RADIOTERAPIA COM ACELERADOR LINEAR DE FÓTONS E ELÉTRONS
(POR
CAMPO)

03.04.01.030-8-COLIMAÇÃO PERSONALIZADA
03.04.01.031-6-PLANEJAMENTO
PARA
RADIOTERAPIA
TRIDIMENSIONAL (POR TRATAMENTO).

CONFORMADA

03.04.01.032-4-MOLDAGEM/IMPLANTE
EM
MUCOSA
(POR
TRATAMENTO
COMPLETO)
03.04.01.033-2-MOLDAGEM/IMPLANTE EM PELE/MUCOSA (POR TRATAMENTO
COMPLETO)
03.04.01.034-0-NARCOSE PARA BRAQUITERAPIA DE ALTA DOSE (POR
PROCEDIMENTO)

02-Quimioterapia paliativa-adulto
03-Quimioterapia para controle temporário de doença-adulto
04-Quimioterapia prévia(neoadjuvante/citorredutora)-adulto
05-Quimioterapia adjuvante (profilática) – adulto
06-Quimioterapia curativa-adulto
07-Quimioterapia de tumores de criança e adolescente
08-Quimioterapia - procedimentos especiais
Todos as formas de procedimentos ambulatoriais desses sub-grupos acima listado não
serão nomeados, pois estão dentro dos pacotes de tratamento das patologias abaixo
informadas.
O paciente em tratamento oncológico tem prioridade sobre os demais tratamentos, para
isso o enfermeiro deve estar muito atendo sobre sua população que se encontra em
tratamento continuo desta patologia, uma vez que os mesmos podem apresentar muitas
intercorrências clínicas ao longo do tratamento.
Para facilitar o tratamento e agilidade destes pacientes a Diretoria de Regulação em
Saúde tem um serviço dentro do Hospital do Câncer, anexo ao Hospital São João de
Deus, onde após o paciente submeter-se a consulta especializada naquele serviço já tem
seus procedimentos já regulados e agendados de imediato. Caso não haver vaga para
marcação de imediato terá sua vaga garantida na próxima agenda disponibilizada para
agendamento.
A maioria dos procedimentos oncológicos são realizados em nosso município, sendo
casos especiais ou que exijam uma maior complexidade são encaminhados para
realização em Belo Horizonte, sendo todo este processo conduzido pelo Serviço de
Regulação, não tendo assim participação das unidades de saúde.
Com tudo, vale lembrar que sempre é de responsabilidade das UNIDADES DE SAÚDE
acompanhar de perto estes pacientes, zelando pelo bem estar destes pacientes, devendo
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comunicar de imediato ao Serviço de Regulação (3229- 3702) intercorrências oriundas
destes pacientes para que possamos providenciar e sanar os mesmos.
Sendo assim salientamos que a porta de entrada para este serviço é sempre a Unidade de
Saúde de referencia do paciente, por isso mais uma vez ressalta-se a extrema importância
desse serviço que deve estar sempre atento e apto a buscar as mais rápidas soluções para
iniciar o tratamento especializado.
Ao receber um paciente com diagnostico confirma de neoplasia maligna em sua Unidade
de Saúde, o enfermeiro responsável devera agir da seguinte forma:
1º- Confirmar se o paciente realmente reside em Divinópolis;
2º- Ser vinculado (obrigatoriamente) a Unidade de Saúde;
3º-Verificar
exames
comprobatórios
da
referida
patologia
(anatomopatológico, cintilografia, tomografia, ressonância magnética, ou
similar que apresente dados suficientes comprobatórios);
4º- Providenciar xerox: RG, CPF, CNS, comprovante de endereço, todos os
exames complementares realizados pelo paciente que comprove o
acometimento do paciente por neoplasia ;
5º- Encaminhar para Regulação da Secretaria de Saúde de Divinópolis junto
ao Hospital do Câncer, o qual se comprometerá no agendamento o mais breve
possível.
Todo o tratamento deste paciente será acompanhado pela regulação, devendo também as
Unidades de Saúde oferecer um suporte a estes pacientes uma vez que se encontram mais
próximas aos pacientes.
Informações poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira das 07h00min as 17h00min no
telefone 3221- 3702, sem interrupção para horário de almoço.
-Considerações gerais sobre o diagnóstico de câncer:
Câncer de pulmão:
-Recomendações gerais
 Devem ser encaminhados pela SEMUSA diretamente ao CACON:
Pacientes com biópsia conclusiva para câncer de pulmão
Pacientes portadores de massa inequívoca ao exame clínico ou radiológico
Casos que se enquadram nos critérios de encaminhamento IMEDIATO (descritos
abaixo)
Discutir casos de dúvida com o médico oncologista plantonista do CACON
Recomendações específicas:
Um paciente que apresentar sintomas de câncer de pulmão, quando submetido a
investigação na rede, deve ser submetido a exames de investigação em caráter de
urgência.
Radiografia do tórax deve ser feita em caráter de urgência quando um paciente
apresentar:
 hemoptíase ou persistência de qualquer um destes sintomas ou sinais (duração
de mais de 3 semanas):
 dor no peito e/ou no ombro
 dispneia
 perda de peso
 sinais no peito (ex: circulação colateral)
 rouquidão
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 baqueteamento digital
 linfadenopatia cervical e/ou supraclavicular
 tosse com ou sem qualquer sintoma listado acima
 achados compatíveis com metástases de câncer de pulmão (por exemplo, no
cérebro, osso, fígado).
 Alterações inexplicadas em sintomas pré-existentes em portadores de DPOC
-Observações:
Encaminhamento de URGÊNCIA deve ser feito ao CACON se ocorrer algum dos
seguintes:
Hemoptise persistente em fumantes ou ex-fumantes que têm 40 anos ou mais.
Um raio-X que sugere câncer de pulmão
Encaminhamento IMEDIATO deve ser feito nos seguintes casos:
 Sinais de síndrome de veia cava superior (inchaço da face e/ou do pescoço com
elevação na pressão das veias jugulares) estridor. Se o raio X de tórax for normal,
mas houver uma grande suspeita de câncer de pulmão, o paciente deve ser
submetido a tomografia computadorizada de tórax de urgência e contato deve ser
feito com o CACON, Departamento de Tórax, para discussão do caso.
Câncer do trato gastrintestinal superior
-Recomendações gerais
Devem ser encaminhados diretamente ao CACON:
Pacientes com biópsia conclusiva para câncer
Pacientes portadores de massa inequívoca ao exame clínico ou radiológico
Discutir casos de dúvida com o médico oncologista plantonista do CACON
-Recomendações específicas
Encaminhamento urgente para endoscopia deve ser feito para pacientes de qualquer
idade com dispepsia que apresente qualquer destes:
 Hemorragia gastrintestinal
 disfagia
 Perda de peso progressiva não intencional
 Vômitos persistentes
 Anemia com deficiência de ferro
 Massa epigástrica
Em pacientes com 55 anos ou mais, com dispepsia inexplicada, encaminhamento
para realização de endoscopia deve ser feito.
Em pacientes com menos de 55 anos, endoscopia não é necessária na ausência de
sintomas alarmantes, salvo melhor julgamento clínico.
Em pacientes com disfagia (interferência com o ato de engolir que ocorre dentro de
5 segundos após o processo ter se iniciado), encaminhamento para endoscopia deve
ser feito em caráter de urgência
O status de Helicobacter pylori não deve afetar a decisão de encaminhamento.
Em pacientes sem dispepsia, mas com perda de peso ou anemia por deficiência de
ferro, a possibilidade de câncer gastrintestinal superior deve ser considerada e
investigação etiológica iniciada imediatamente.
Em pacientes com vômito persistente e perda de peso, na ausência de dispepsia,
câncer gastrintestinal superior deve ser considerado e investigação etiológica
iniciada imediatamente.
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Investigação urgente deve ser feita em pacientes que apresentarem:
dores abdominais inexplicadas e perda de peso, com ou sem dor lombar.
Em pacientes com icterícia obstrutiva, investigação urgente deve ser feita
Câncer do trato gastrintestinal inferior
-Recomendações gerais:
Devem ser encaminhados diretamente ao CACON:
Pacientes com biópsia conclusiva para câncer
Pacientes portadores de massa inequívoca ao exame clínico ou radiológico
Discutir casos de dúvida com o médico oncologista plantonista do CACON
Em pacientes com sintomas inexplicados relacionados a câncer do trato
gastrintestinal baixo, um toque retal deve ser realizado, desde que o paciente
consinta.
-Recomendações específicas
Em pacientes com 40 anos ou mais, com hemorragia retal e/ou mudança no hábito
do intestino persistindo por 6 semanas ou mais, uma colonoscopia deve ser feita. O
exame deve ser indicado em pacientes com menos de 40 anos com história familiar
positiva para câncer colorretal (especialmente se câncer em mais de um indivíduo,
de gerações diferentes, acometendo predominantemente indivíduos jovens.
Em pacientes com 60 anos ou mais, com hemorragia retal, mesmo na ausência de
mudanças no hábito intestinal e sintomas anais, uma colonoscopia deve ser feita.
Em pacientes com 60 anos ou mais, com mudanças nos hábitos intestinais
persistindo por 6 semanas ou mais, uma colonoscopia deve ser feita.
Em pacientes que apresentam uma massa abdominal baixa ou retal palpável
(intraluminal e não pélvica), deve-se fazer um encaminhamento ao CACON urgente,
independentemente da idade. (Uma massa pélvica fora do intestino exige uma
avaliação urgente por um urologista ou um ginecologista.)
Em homens de qualquer idade com anemia por deficiência de ferro inexplicável e
nível de hemoglobina de 11 g/100 ml ou menor, uma colonoscopia deve ser
considerada no processo de investigação etiológica.
Em mulheres sem menstruação, com anemia por deficiência de ferro inexplicada,
colonoscopia deve ser considerada no processo inicial de investigação etiológica .
Em paciente suspeito de ser membro de família portadora de câncer colorretal
hereditário (acometimento de familiar jovem, casos repetidos de câncer colorretal
em uma mesma família, acometimento de gerações distintas, polipose familial
conhecida) , deve se entrar em contato com o Departamento de Câncer Hereditário
da ACCCOM – enfermeira coordenadora Sara Lemos, telefone 37 3229 8324 em
horário comercial.
Câncer de mama
-Recomendações gerais:
Devem ser encaminhados diretamente ao CACON:
Caso de dúvida com o médico oncologista plantonista. Paciente com biópsia
conclusiva para câncer.
O profissional da saúde deve encorajar todas as pacientes com alterações suspeitas
de câncer de mama a fazer uma consulta médica na unidade básica de saúde o mais
rápido possível para que as queixas sejam avaliadas.
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Um paciente que apresentar sintomas/sinais de câncer de mama deve ser
inicialmente referenciado a e avaliada por um mastologista da Policlínica.
-Recomendações e considerações específicas
Uma mulher geralmente suspeita pela primeira vez que temcâncer quando ela
encontra um caroço no seio. O profissional de saúde deve examinar as mamas da
paciente com o seu consentimento Se a paciente tiver alteração suspeita de câncer,
uma consulta médica deve ser feita com urgência na unidade básica de saúde; se a
suspeita de câncer for mantida após avaliação médica, a paciente deve ser
referenciada com urgência para consulta com mastologista da policlínica.
Câncer de mama em mulheres com menos de 30 anos é raro, mas pode ocorrer.
Caroços benignos (por exemplo, fibroadenoma) são mais comuns nesta faixa etária.
Sempre que houver dúvida, a paciente deve ser encaminhada para avaliação de
mastologista da policlínica.
Entretanto, em mulheres com menos de 30 anos:
Com um caroço que está aumentando comprovadamente ou
com um caroço que tem sinais sugestivos de câncer, como ulceração de pele,
retração de pele ou complexo aréolo-papilar, ou fluxo papilar hemorrágico;
Se houver histórico sugestivo de câncer hereditário, sendo a paciente classificada
como de alto riscouma consulta com mastologista da policlínica deve ser feita em
caráter de urgência.
Em pacientes que já tiveram câncer de mama, que apresentam caroço ou sintomas
suspeitos, uma consulta deve ser feita com urgência no CACON, independentemente
da idade.
Em pacientes que apresentam pele eczematosa unilateral ou mudança no mamilo
que não respondem ao tratamento tópico com corticóide por 15 dias, ou com
retração do complexo aréolo-papilar, deve-se fazer uma consulta urgentemente com
mastologista da policlínica.
Em pacientes que apresentam sangramento espontâneo no mamilo, deve-se fazer
uma consulta urgentemente.
Câncer de mama é raro em homens, e é mais raro ainda em homens com menos de
30 anos. Em homens de 50 anos ou mais, com uma massa firme unilateral, com ou
sem distorção no mamilo ou com mudanças de pele, deve-se fazer uma consulta
urgentemente com mastologista da policlínica.
-Investigação
Em pacientes que apresentam sintomas e ou sinais de câncer de mama, não é
necessário fazer umainvestigação com exames antes do encaminhamento ao
mastologista da policlínica.
Em pacientes que apresentam apenas dores no seio, sem anormalidades palpáveis,
não há evidências para usar mamografia como pesquisa para câncer de mama.
Assim, o seu uso nesse grupo de pacientes não é necessário. Uma consulta nãourgente pode ser considerada no ato da falha do tratamento inicial e/ou de sintomas
persistentes inexplicados.
Pacientes com as alterações abaixo descritas devem sem encaminhadas para
consulta com mastologista da policlínica:
Mamografia categorias BIRADS 4 ou 5 (suspeito ou altamente suspeito para
câncer), independente de US;
Mamografia categoria 0 com US mostrando nódulo sólido que não seja de forma
ovalada, contornos regulares e limites bem definidos (sugestivo de fibroadenoma) ou
com US mostrando cisto com lesão intra-cística vegetante;
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US mostrando nódulo sólido categoria BIRADS 4 ou 5 ou cisto contendo lesão
vegetante intra-cística, independente de MMG;
E ainda: Pacientes com citologia ou biópsia com resultado anatomopatológico
positivo ou suspeito para câncer
Câncer ginecológico
-Recomendações gerais
Um paciente que apresentar sintomas de câncer ginecológico deve ser submetido a
exames de investigação
Devem ser encaminhados diretamente ao CACON:
Pacientes com biópsia conclusiva para câncer invasor
Casos que se enquadram nos critérios de encaminhamento IMEDIATO (descritos
abaixo)
Discutir casos de dúvida com o médico ginecologista ou oncologista plantonista do
CACON
-Recomendações e considerações especificas:
Os primeiros sintomas de câncer ginecológico podem ser alterações no ciclo
menstrual, sangramento intermenstrual, sangramento pós-coito, sangramento pósmenopausal ou resíduo vaginal. Quando um paciente apresentar qualquer desses
sintomas, o profissional da saúde deve fazer um exame pélvico completo.
Em pacientes com achados sugestivos de câncer cervical ao exame clínico, deve-se
fazer um encaminhamento ao ginecologista da policlínica. Um esfregaço cervical
não é necessário antes do encaminhamento, e um resultado negativo não deve
atrasar a encaminhamento.
Câncer de ovário é particularmente difícil de diagnosticar em centros clínicos, já
que a sua apresentação pode vir acompanhada de sintomas abdominais vagos e nãoespecificos (inchação, constipação abdominal, dor nas costas ou sintomas urinários).
Em uma mulher que apresente sintomas abdominais ou urinários, deve-se fazer
uma palpação abdominal. Se houver achados significantes, deve-se considerar um
exame pélvico, se o paciente consentir.
Qualquer mulher com massa palpável pélvica inequívoca ao exame clínico ou de
imagem, deve receber um encaminhamento urgente para a ginecologia da
policlínica.
Quando uma mulher que não estiver fazendo terapia de substituição de hormônios
apresentarem sangramento pós-menstrual, deve-se fazer um encaminhamento
urgente ao ginecologista da policlínica.
Quando uma mulher que estiver fazendo terapia de reposição de hormônios
apresentar sangramento pós-menstrual persistente ou inexplicado, depois do final
da terapia de substituição de hormônio por 6 meses, um encaminhamento deve ser
feito com urgência.
Tamoxifeno pode aumentar o risco de câncer endometrial. Quando uma mulher que
estiver tomando tamoxifeno apresentar sangramento pós-menstrual, deve-se fazer
um encaminhamento urgente ao seu oncologista.
Deve ser feito um encaminhamento ao ginecologista da policlínica em pacientes com
sangramento intermenstrual persistente e com exames pélvicos negativos.
-Recomendações específicas em câncer de colo uterino e vagina:
pacientes do município de Divinópolis, se NICs I, II, III ou ca in situ, encaminhar ao
Ambulatório de Patologia Cervical na Policlínica.
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Câncer invasor confirmado à biópsia, encaminhar ao Hospital do Câncer.
Pacientes de outros municípios, encaminhar ao CACON NICs, ca in situ e ca
invasor
-Recomendações específicas em câncer de corpo uterino/endométrio:
Paciente com resultado de biópsia positivo deve ser encaminhado ao CACON
-Recomendações específicas em câncer de vulva:
Pacientes do município de Divinópolis, NIV. I e II,líquen atrófico, doença de Paget –
encaminhar ao Ambulatório de colposcopia e patologia cervical da Policlínica. Os de
NIV. III e câncer in situ ou invasivo – encaminhar ao CACON
Pacientes de outros municípios, encaminhar os de NIVs. I, II, III e carcinomas in
situ e invasares ao CACON.
-Recomendações específicas em câncer de ovários e trompas:
Marcar qualquer paciente com exame de imagem com massa pélvica a esclarecer,
mesmo sem resultado de biópsia ou marcadores tumorais dosados para a policlínica
aos cuidados da dra Isabela Soares ou dr Carlos Henrique de Jesus
Encaminhamento IMEDIATO ao CACON
Devem ser encaminhadas em caráter de emergência ao CACON pacientes com
diagnóstico ou alta probabilidade de câncer ginecológico apresentando sintoma que
caracteriza risco de vida se não for abordado imediatamente– exemplo,
sangramento vaginal de grande monta.
Câncer urológico
-Recomendações gerais
Um paciente que apresenta sintomas de câncer urológico deve ser submetido a
exames de investigação.
Devem ser encaminhados diretamente ao CACON:
Pacientes com biópsia conclusiva para câncer
Pacientes portadores de massa inequívoca ao exame clínico ou radiológico
Casos que se enquadram nos critérios de encaminhamento IMEDIATO (descritos
abaixo)
Discutir casos de dúvida com o médico oncologista plantonista do CACON
-Recomendações específicas
Câncer de próstata
-Recomendações gerais
Pacientes que apresentarem sintomas de câncer de próstata devem fazer um exame
digital retal e antígeno de próstata específico. Os sintomas são relacionados ao trato
urinário baixo e podem ser de caráter obstrutivo ou inflamatório.
Câncer de próstata também é possível em homens com quaisquer dos seguintes
sintomas:
 Disfunção erétil
 Hematúria
 Dor na parte inferior das costas
 Dor nos ossos
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 Perda de peso, especialmente em idosos
Esses pacientes também devem ser submetidos a toque retal e PSA.
Infecção urinária deve ser excluída antes do teste de PSA, especialmente em homens
que apresentarem sintomas fortes. O teste de PSA deve ser adiado por pelo menos
um mês após o tratamento de uma infecção urinária confirmada.
Se for encontrada próstata dura e irregular no exame retal, o paciente deve ser
encaminhado para biópsia. O PSA deve ser medido e o resultado deve acompanhar
a encaminhamento.
Em um paciente com ou sem sintomas no sistema urinário baixo e no qual a
próstata for normal no exame retal, com PSA elevado, deve-se fazer um
encaminhamento. Pacientes com PSA elevado e sintoma de obstrução urinária
(bexigoma) devem ser encaminhados ao Hospital do Câncer imediatamente.
Se houver dúvida se um paciente assintomático com o nível de antígeno no limite
deve ser encaminhado ou não, deve-se repetir o teste do antígeno após um intervalo
de 1 ou 3 meses.
-Conduta para o paciente com suspeita de câncer de próstata, indicação de biópsia:
Nódulo ao toque retal
PSA > 10ng/ml (excluir prostatite aguda e pacientes sondados)
Em caso de biópsia negativa, deve ser repetido o PSA em 6 meses. Pode ser feito
tratamento empírico de prostatite subclínica com ciprofloxacina por 14 a 28 dias
PSA entre 2,5 e 10ng/ml:
Dosar PSA livre. A biópsia está indicada se a relação PSA livre/total for menor que
20% - caso contrário, deve ser repetido o PSA em 6 meses.
A biópsia está indicada se houver aumento do PSA total maior que 0,75/ng/ml/ano
Valores menores que 4ng/ml são considerados normais em pacientes com mais de 60
anos.
Câncer de bexiga e renal
Adultos de ambos os sexos de qualquer idade que apresentam hematúria
macroscópica devem ser avaliados com urgência por um urologista.
Pacientes de ambos os sexos com sintomas de infecção urinária que também
apresentam hematúria macroscópica, os investigadores devem diagnosticar e tratar
a infecção antes de pensar-se em um encaminhamento. Se a infecção não for
confirmada, o paciente deve ser analisado urgentemente ambulatorialmente.
Em pacientes com 40 anos ou mais que apresentam infecção no sistema urinário
persistente, associado com hematúria, deve-se fazer uma análise imediatamente.
Em pacientes com 50 anos ou menos com hematúria microscópica, a urina deve ser
testada para proteinúria e a creatinina de soro deve se medida. Aqueles que tiverem
proteinúria ou creatinina de soro elevadas devem ser encaminhados a um
nefrologista. Se não houver proteinúria e a creatinina do soro for normal, uma
encaminhamento a um urologista deve ser feito.
Em pacientes com 50 anos ou mais que apresentam hematúria microscópica
inexplicada, deve-se fazer um encaminhamento de urgência ao urologista.
Qualquer paciente com massa abdominal ou pélvica inequívoca identificada
clinicamente ou por exame de imagem, com suspeita de origem no trato urinário,
devem ser encaminhados ao Hospital do Câncer
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Câncer de testículo
Qualquer paciente com inchação ou massa no corpo dos testículos deve ser
analisado urgentemente por urologista da policlínica.
Um ultrassom deve ser considerado em homens cuja massa escrotal não
transiluminar e/ou quando o corpo dos testículos não puder ser distinguido.
Câncer peniano
Deve-se fazer uma encaminhamento para o ambulatório de Uro-oncologia do
CACON para qualquer paciente que apresentar sintomas ou sinais de câncer
peniano, como ulceração progressiva ou massa na glande ou no prepúcio. Caroços
no corpo cavernoso geralmente indicam doença de Peyronie, que não requerem
encaminhamento urgente.
Câncer hematológico
 O objetivo dessas diretrizes é capacitar o médico generalista a identificar possíveis
portadores de neoplasias hematológicas, treiná-los para reconhecer os dados
clínicos e laboratoriais necessários para fundamentar essa suspeita e para conduzir
o encaminhamento do paciente ao atendimento onco-hematológico de referência.
 O profissional de saúde deve ter em mente que os sintomas de neoplasias
hematológicas podem ter várias outras explicações clínicas e comumente são
confundidos com situações recorrentes na atenção básica.
-Recomendações para referência onco-hematológica de urgência (até 2 semanas da
primeira avaliação):
 Hemograma sugestivo de leucemia aguda ou de leucemia mielóide crônica.
 Linfadenopatia (> 1cm) com duração igual ou maior que 6 semanas.
 Hepatoesplenomegalia sem outra causa definida (descartar hepatopatias crônicas e
doenças infecciosas, como esquistossomose, por exemplo).
 Dor óssea associada à anemia e a proteinúria.
 Radiografia (s) óssea (s) sugestiva (s) de mieloma múltiplo (lesões ósseas líticas,
colapso de vértebras...).
 Combinação de três ou mais dos seguintes sintomas: sudorese noturna, febre, perda
de peso, prurido, dispnéia, hematomas, sangramento, infecções recorrentes, dor
óssea.
 Pacientes com esses sintomas deverão ser referenciados ao serviço de atendimento
onco-hematológico de referência sem demora. A urgência do encaminhamento vai
depender da gravidade dos sintomas relatados e dos resultados das investigações já
conduzidas.
-Orientações gerais
Pacientes onco-hematológicos geralmente apresentam formas extremas de sintomas
não específicos habitualmente vistos na prática médica. Com freqüência relatam
sintomas por longos períodos de evolução e após várias avaliações clínicas prévias.
Essa questão é uma consequência compreensível da raridade dessas doenças:
habitualmente, um médico generalista verá um novo paciente com doença oncohematológica a cada 2 anos; e, apesar de linfonodomegalias serem comuns, poucos
pacientes que as apresentam têm câncer.
Frente a essa situação, algumas medidas devem ser adotadas:
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A investigação de pacientes com fadiga inexplicada deve incluir hemograma
completo, VHS, ou proteína C reativa (de acordo com a rotina do serviço), e devem
ser repetidas pelo menos uma vez se a condição do paciente permanecer inexplicada
e não melhorar.
A propedêutica de pacientes com linfadenopatia inexplicada deve incluir
hemograma completo, VHS ou proteína C reativa e desidrogenase láctica (LDH).
Não se deve realizar punção aspirativa de gânglios frente à suspeita de linfoma,
deve-se indicar a biópsia excisional do gânglio.
Qualquer das seguintes características de linfadenopatia deve despertar suspeita de
neoplasia: persistência por 6 semanas sem sinais de infecção, nódulos linfáticos que
aumentam de tamanho, gânglios maiores de 2 cm, adenomegalia generalizada ou
associada a esplenomegalia, sudorese noturna ou perda de peso.
A investigação do paciente com hematomas/contusões inexplicadas, sangramento e
sintomas de anemia deve incluir hemograma completo, RNI, atividade de
protrombina (AP), tempo de tromboplastina parcial (PTTa), VHS ou proteína C
reativa.
Um paciente idoso com dor óssea persistente e inexplicada deve ser investigado com
hemograma completo e radiografias, função renal (uréia, creatinina, exame de urina
rotina), eletrólitos, PSA em homens.
Pacientes com compressão na medula espinhal ou insuficiência renal supostamente
causadas por mieloma múltiplo, devem ser encaminhados para avaliação oncohematológica de urgência.
Investigação de fadiga:
História clínica: tempo de evolução, sintomas associados, comorbidades.
Exames: Hemograma completo, contagem de reticulócitos, proteína C reativa. O
achado de pancitopenia é suficiente para indicar avaliação hematológica.
Benefícios esperados:
A implementação dessas recomendações deve melhorar a detecção de possíveis
portadores de neoplasias hematológicas na atenção básica e agilizar o
encaminhamento dos pacientes ao serviço onco-hematológico de referência. Tais
medidas podem reduzir o tempo de diagnóstico e de início do tratamento.
Câncer de pele
-Recomendações gerais
Um paciente que apresentar lesões na pele ou sintomas de câncer de pele ou que teve
a biópsia confirmada deve ser analisado por uma equipe especializada em câncer de
pele.
Todos os profissionais da saúde devem estar cientes da lista de 7 pontos (veja
recomendação 1.10.8) para a análise de lesões pigmentadas.
Todos os profissionais da saúde que fazem cirurgias menores devem fazer um
treinamento adequado em aspectos relevantes de cirurgia de pele incluindo
crioterapia, curetagem, e técnicas de biópsia incisionais e excisionais devem seguir
com o seu desenvolvimento profissional.
Pacientes com condições de pele persistentes ou que vagarosamente se desenvolvem
nas quais o diagnóstico é incerto e o câncer é uma possibilidade devem-se ser
analisados por um dermatologista.
Todos os especímenes de pele de excisão devem receber tratamento patológico.
Ao fazer-se um encaminhamento de um paciente com lesões de excisões malignas
diagnosticadas deve-se fazer uma cópia do relatório de patologia, que deve ser
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enviada com a correspondência da referenciamente, já que pode haver detalhes
(como a espessura do tumor e margem de excisão) que irá influenciar
especificamente nos futuros desenvolvimentos.
-Recomendações específicas
Melanoma
As mudanças são um elemento-chave para diagnosticar um melanoma maligno. Em
lesões de suspeita baixa, um monitoramento deve ser feito usando a lista de 7 pontos
(veja recomendação 1.10.8) durante 8 semanas. A medida deve ser feita com
fotografias e objetos que meçam, como réguas.
Todos os profissionais da saúde devem usar a lista de 7 pontos ao analisar-se lesões
pigmentadas para determinar a referenciamente:
Características relevantes das lesões:
 Mudança de tamanho
 Formato e cor irregulares.
Características menos relevantes das lesões:
 Largura do diâmetro de 7 mm ou mais
 Inflamação
 Mudança de sensação.
A suspeita é maior em lesões que equivalem a 3 pontos ou mais (baseando-se em
características mais leves que equivalem a 2 pontos e a características ainda mais leves
que equivalem a 1 ponto). Porém, se houver grandes preocupações sobre câncer, qualquer
característica é suficiente para fazer um encaminhamento urgente.
Em pacientes com lesão suspeita de ser melanoma (veja a recomendação 1.10.8),
deve-se fazer um encaminhamento urgente com um dermatologista ou com outro
especialista na área, e devem-se evitar excisões.
Carcinomas em células escamosas
Carcinomas em células escamosas apresentam- se como tumores queratinizadores
ou de escara que puderem ulcerar. Lesões maiores de 1 cm que não saram com
endurecimento significante, comumente encontrado no rosto, no couro cabeludo ou
na palma da mão que persistirem por mais de 8 semanas, podem ser carcinomas em
célicas escamosas, e por isso deve-se fazer um encaminhamento urgente.
Carcinomas em células escamosas são comuns em pacientes em tratamento
imunossupressor, mas podem ser atípicos e agressivos. Em pacientes que tiveram
transplante de órgão que desenvolvem lesões cutâneas novas ou que crescem, devese fazer um encaminhamento urgente.
Em qualquer paciente com diagnóstico histórico de carcinoma em células
escamosas, deve-se fazer um encaminhamento imediatamente.
Carcinomas de células basais
Carcinomas de células basais crescem lentamente, geralmente sem expansão
significante depois de 2 meses, e geralmente ocorrem no rosto. Quando houver
suspeita de que o paciente tem carcinoma de células basais, deve-se fazer um
encaminhamento não-urgente.
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-Pesquisas
Todas as lesões pigmentadas que não forem consideradas suspeitosas como
melanoma mas forem excisadas devem ter uma margem de excisão lateral de 2 mm
de pele normal para que se incluam gorduras subcutâneas em profundidade.
Câncer de cabeça e de pescoço incluindo câncer de tireoide
-Recomendações gerais
Um paciente que apresentar sintomas de câncer de cabeça, pescoço ou de tireoide
deve ser analisado por um especialista urgente.
Qualquer paciente com sintomas ou sinais persistentes relacionados com a cavidade
oral no qual um diagnóstico definitivo de uma lesão benigna não pode ser feito, deve
ser analisado ou observado até que os sintomas e sinais desapareçam. Se os sintomas
e sinais não tiverem desaparecido depois de 6 semanas, deve ser encaminhado com
urgência.
O profissional da saúde da saúde deve aconselhar todos os pacientes, inclusive os
que usam dentadura, a fazer revisões orais regularmente.
-Recomendações específicas
Em pacientes que apresentarem placas vermelhas e brancas (incluindo líquen plano)
na mucosa oral com:
 dor, ou
 inchados, ou
 sangramento, persistente deve-se fazer um encaminhamento urgente.
Em pacientes com ulceração inexplicada da mucosa oral, ou massa que persistir por
mais de 3 semanas, deve-se fazer um encaminhamento urgente.
Em pacientes adultos com mobilidade dentária inexplicada que persistir por mãos
de 3 semanas, deve-se fazer um encaminhamento urgente com um dentista.
Em qualquer paciente com rouquidão que persistir por mais de 3 semanas,
principalmente fumantes de 50 anos ou mais e etilista pesado, deve-se fazer um raio
x de tórax urgente. Pacientes suspeitos devem ser analisados urgente por uma
equipe especializada em câncer de pulmão. Pacientes com resultados negativos
devem ser analisados por uma equipe especializada em câncer de cabeça e pescoço.
Em pacientes com nódulo inexplicado no pescoço que apareceu recentemente ou um
nódulo que não foi diagnosticado antes que mudou após um período de 3 a 6
semanas, deve-ser fazer um encaminhamento urgente.
Em pacientes com edema persistente na glândula parótida ou submandibular, devese fazer um encaminhamento urgente.
Em pacientes com garganta dolorida e com alguma lesão persistente, deve-se fazer
um encaminhamento urgente.
Em pacientes com dor unilateral inexplicada na cabeça ou no pescoço por mais de 4
semanas associada com otalgia (dor de ouvido) , com otoscopia normal, deve-se
fazer um encaminhamento urgente.
-Investigação
Com exceção da rouquidão persistente (ver recomendação ), as investigações de
câncer de cabeça e pescoço na Atenção Primária não são recomendadas porque
podem atrasar o encaminhamento.
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Câncer de Tireóide
Em pacientes com sintomas de compressão traqueal incluindo estridor devido ao
edema da tireoide, encaminhamento imediato deve ser feita.
Em pacientes que apresentarem inchaço da tireoide associado com qualquer das
seguintes situações, um encaminhamento urgente deve ser feita.
Um nódulo solitário que aumenta de tamanho,histórico de irradiação do pescoço,
histórico familiar de um tumor da glândula endócrina
Rouquidão inexplicada ou mudança na voz
Linfadenopatia cervical
Pacientes muito jovens (pré-púberes)
Pacientes com 65 anos ou mais
Nos pacientes com um inchaço da tireoide, sem estridor ou qualquer uma das
características indicadas, o profissional da saúde deve solicitar os testes de função
da tireóide.
Pacientes com hiper ou hipotireoidismo ou bócio muito provavelmente não terão
câncer de tireóide e podem ser analisados, sem-urgência, por um endocrinologista.
Aqueles com bócio e testes de função tireoidiana normais que não têm nenhuma das
características indicadas devem ser analisados sem urgência.
Câncer de cérebro e CNS
-Recomendações gerais
Pacientes que apresentarem sintomas de câncer de cérebro ou CNS devem ser
encaminhados para um especialista na área.
Se o médico da atenção primária tiver dúvidas sobre a interpretação dos sintomas e
ou dos sinais de um paciente, uma discussão com um especialista local deve ser
considerada. Se o acesso rápido à tomografia estiver disponível, deve também ser
considerado como alternativa.
-Recomendações específicas
Em pacientes com cefaléia nova e inexplicáveis ou sintomas neurológicos, o médico
da atenção primária deve proceder com um exame neurológico guiado pelos
sintomas, mas incluindo avaliação de papiledema. A ausência de papiledema não
exclui a possibilidade de um tumor cerebral.
Em qualquer paciente com sintomas relacionados ao SNC (incluindo o déficit
neurológico progressivo, convulsões, dores de cabeça, alterações mentais, paralisia
de nervos cranianos, surdez neuro-sensorial unilateral), um tumor no cérebro deve
ser suspeitado e um encaminhamento urgente deve ser feito.O desenvolvimento de
novos sinais relacionados ao SNC deve ser considerado como indicação potencial de
encainhamento.
Dores de cabeça
Em pacientes com dores de cabeça de origem recentes acompanhadas por
características sugestivas de aumento da pressão intracraniana (por exemplo,
vômito, sonolência, dores de cabeça relacionadas à postura, dores de cabeça
relacionadas ao pulso) ou outros sintomas neurológicos focais ou não focais (por
exemplo, desmaio, mudança de personalidade ou de memória), um encaminhamento
urgente deve ser feito.
Em pacientes com dores inexplicáveis de origem recente, presentes pelo menos por
1 mês, mas que não sejam acompanhadas por características sugestivas de aumento
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da pressão intracraniana (ver recomendação 1.12.5), discussão com um especialista
ou um encaminhamento (não urgente) deve ser considerada.
Nos pacientes com uma nova dor de cabeça, inexplicável, qualitativamente
diferente, que se torna progressivamente mais forte, um encaminhamento urgente
deve ser feita.
Reavaliação e outro exame podem ser necessários se o paciente não progredir de
acordo com as expectativas.
Convulsões
Um histórico do paciente detalhado deve ser analisado e uma testemunha ocular
deve presenciar o evento, se possível, para determinar se pode ter ou não existido
uma convulsão.1
Em pacientes que apresentarem convulsão, um exame físico (incluindo estado
cardíaco, neurológico, e mental) e avaliação do seu desenvolvimento, quando
apropriado, devem ser realizados.
Em qualquer paciente com suspeita de convulsões de origem recentes, um
encaminhamento urgente deve ser feita para um neurologista.
Outras características neurológicas
-Pacientes com progressão rápida de:
Déficit focal neurológico subagudo
Comprometimento cognitivo inexplicável, distúrbios de comportamento, ou lentidão
ou
uma
combinação
desses.
Mudanças de personalidade confirmadas por uma testemunha (por exemplo, um
cuidador, um amigo ou um membro da família) e para as quais não há explicação
razoável, mesmo na ausência de outros sintomas e sinais de um tumor cerebral
encaminhamento urgente deve ser considerado para um especialista.
-Fatores de risco
Em pacientes previamente diagnosticados com câncer, deve-se fazer um
encaminhamento urgente se o paciente desenvolve qualquer um dos seguintes
sintomas:
Convulsão recente
Déficit neurológico progressivo
Dores de cabeça persistentes
Novas alterações mentais ou cognitivas
Novos sinais neurológicos.
Câncer nos ossos e sarcoma
-Recomendações gerais
Um paciente que apresentar câncer nos ossos ou sarcoma deve ser encaminhado a
uma equipe especializada em câncer de osso e sarcoma, ou a um centro
especializado nesse tipo de câncer.
Se um médico da atenção primária tiver dúvidas sobre a interpretação dos sintomas
de um paciente e/ou sinais, uma discussão com um especialista deve ser considerada.
2

Instituto Nacional de Excelência Clínica (2004). As epilepsias: o diagnóstico e o tratamento das

epilepsias de adultos e crianças em cuidados primários e secundários. Diretriz Clínica NICE No.
20.Londres: Instituto Nacional de Excelência Clínica. Disponível em: www.nice.org.uk/CG020
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Pacientes com dor óssea inexplicável ou persistente, particularmente dor em
repouso (e especialmente se não for na articulação), ou mancando de forma
inexplicável devem ser avaliados por médico da atenção primária com urgência. A
natureza das investigações irá variar conforme a idade do paciente e características
clínicas.
Em idosos metástases, mieloma, linfoma ou sarcoma, deve ser considerado.
-Recomendações específicas
Tumores ósseos
Um paciente com suspeita de fratura espontânea deve ser encaminhado para um
raio X urgente .
Se um raio X indicar que o câncer ósseo é uma possibilidade, um encaminhamento
urgente deve ser feita.
Se o raio X for normal mas os sintomas persistirem, o paciente deve ser
acompanhado e/ou repetir os testes raio X e função óssea ou um encaminhamento
deve ser solicitado.
Sarcomas de partes moles
Em pacientes com um nódulo palpável, um encaminhamento deve ser feito urgente
com suspeita de sarcoma de partes moles se o nódulo apresentar:
Maior do que 5 cm de diâmetro
Profundo à fáscia, fixo ou imóvel
Doloroso
Aumentado de tamanho
Recidivadoapós excisão anterior
Se houver qualquer dúvida sobre a necessidade de encaminhamento, a discussão
com um especialista deve ser realizada.
Se um paciente for HIV positivo, sarcoma de Kaposi deve ser considerado e um
encaminhamento deve ser feito.
Câncer em crianças e jovens
-Recomendações gerais
Crianças e jovens que apresentam sinais e sintomas de câncer devem ser
encaminhadas a um pediatra ou a um serviço especializado em câncer em crianças.
Câncer na infância é raro, e pode apresentar inicialmente sintomas e sinais
associados a doenças comuns. Portanto, no caso de uma criança ou jovem que
apresenta várias vezes (por exemplo, três ou mais vezes) o mesmo problema, mas
sem diagnóstico claro, deve-se fazer um encaminhamento urgente.
Os pais geralmente são os melhores observadores dos sintomas das crianças e dos
jovens. O profissional da saúde deve tomar nota da percepção e do conhecimento
dos pais quando ao considerar um encaminhamento urgente.
A ansiedade persistente dos pais é uma razão suficiente para a referenciamente de
uma criança ou jovem, mesmo quando o profissional da saúde considerar que os
sintomas são mais suscetíveis de ter uma causa benigna.
Dor persistente nas costas da criança ou do jovem pode ser um sintoma de câncer e
é aconselhável fazer um exame, uma investigação com hemograma película
sanguínea, e a consideração de um encaminhamento.
Não há associações entre a síndrome de Down e a leucemia, entre neurofibromatose
e tumores do SNC, e entre outras síndromes raras e alguns cânceres. Os
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profissionais da saúde devem estar atentos à importância potencial dos sintomas
inexplicáveis em crianças ou jovens com tais síndromes.
O profissional da saúde deve transmitir informações para os pais e para a
criança/jovem sobre o motivo da referenciamente para que eles saibam o que fazer e
o que vai acontecer a seguir.
O profissional da saúde deve estabelecer uma boa comunicação com os pais e a
criança/jovem, a fim de desenvolver o relacionamento de apoio que será necessário
durante a gestão ainda mais se a criança/jovem sofrer de câncer.
-Recomendações específicas
Leucemia (crianças de todas as idades)
A leucemia geralmente se apresenta com um histórico relativamente curto de
semanas ao invés de meses. A presença de um ou mais dos seguintes sintomas e
sinais requer uma investigação com hemograma e película sanguínea:
 Palidez
 Fadiga
 Irritabilidade inexplicável
 Febre inexplicável
 Infecções persistentes sistema respiratório superior
 Linfadenopatia
 Dores ósseas persistentes ou inexplicáveis
 Contusões inexplicáveis.
Se o filme de sangue ou hemograma indica leucemia, uma consulta de urgência deve
ser feitosem seguida
A presença de qualquer um dos seguintes sinais em uma criança ou jovem exige
referenciamento imediata:petéquias inexplicada; hepatoesplenomegalia.
O linfoma de Hodgkin apresenta normalmente linfadenopatia não macia cervical
e/ou supraclavicular. A linfadenopatia também pode apresentar-se em outros locais.
O histórico natural é longo (meses). Apenas uma minoria dos pacientes tem
sintomas sistémicos (prurido, suores noturnos, febre). O linfoma não Hodgkin,
geralmente mostra uma progressão mais rápida dos sintomas, e pode se apresentar
com limfadenopatia, falta de ar, obstrução da veia cava superior ou distensão
abdominal.
Linfadenopatia é mais frequentemente benigna em crianças menores, mas a
referenciamento urgente é aconselhável se uma ou mais das seguintes características
estiverem presentes, especialmente se não houver nenhuma evidência de infecção
local:
 Gânglios linfáticos são não firmes nem duros
 Gânglios linfáticos são maiores que 2 cm de tamanho
 Gânglios linfáticos alargam-se progressivamente
 Outras características de doenças como perda geral da saúde, febre ou
perda de peso[
 Gânglios axilares envolvidos (na ausência de infecção local ou dermatite)
 Gânglios supraclaviculares são envolvidos.
 A presença de hepatoesplenomegalia exige referenciamente imediata.
Falta de ar é um sintoma que pode indicar envolvimento de tórax, mas pode ser
confundido com outras condições como a asma. Falta de ar em associação com os
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sinais acima (recomendação de 1.14.11), particularmente quando não responder ao
broncodilatador, é uma indicação de referenciamente urgente.
Uma criança ou um jovem com uma massa mediastinal ou hilar na radiografia de
tórax deve ser analisada imediatamente.
Tumores de cérebro e CNS
-Crianças com mais de 2 anos e jovens
Dor de cabeça persistente em crianças jovens necessita um exame neurológico por
um profissional da saúde. Uma consulta urgente deve ser feita se o profissional da
saúde for incapaz de realizar um exame adequado.
Dor de cabeça e vômitos pela manhã que causam acordar cedo ou ocorrer são sinais
clássicos de aumento da pressão intracraniana e um encaminhamento imediata deve
ser feita imediatamente.
A presença de qualquer um dos seguintes sintomas e sinais neurológicos deve levar
referenciamente urgente ou imediata:
 Convulsões recentes
 Anormalidades no nervo craniano
 Distúrbios visuais
 Anormalidades no sistema motor
 Inexplicável deterioração de desenvolvimento
 Comportamento inexplicável e/ou alterações de humor.
 Uma criança ou um jovem com um nível reduzido de consciência requer
internação de emergência.
-Crianças menores de 2 anos
Em crianças menores de 2 anos, qualquer um dos seguintes sintomas pode indicar
um tumor do SNC, e a referenciamento (conforme abaixo) é necessária.
 Referenciamento imediata:
 Novas crises
 Abaulamento na fontanela
 Ataques extensores
 Vômitos persistentes.
Encaminhamento Urgente:
 Aumento anormal do tamanho da cabeça
 Detenção ou regressão do desenvolvimento motor
 Comportamento alterado
 Movimentos anormais dos olhos
 Falta dos seguimentos visuais
 Má alimentação
 Urgência contingente de outros fatores:Estrabismo
Neuroblastoma (todas as idades)
A maioria das crianças e jovens com neuroblastoma têm sintomas de doença
metastática que podem ser de natureza geral (mal-estar, palidez, dor óssea,
irritabilidade, febre ou sintomas respiratórios), e podem assemelhar-se aos da
leucemia aguda.
A presença de qualquer um dos seguintes sintomas e sinais requer um exame com
um hemograma completo:
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Dores ósseas persistentes ou inexplicadas (e raios X)
Palidez
Fadiga
Irritabilidade inexplicável
Febre inexplicável
Infecções persistentes no sistema respiratório inferior
Linfadenopatia generalizada
Contusões inexplicáveis.
Outros sintomas que devem suscitar preocupação com neuroblastoma e
referenciamento urgente incluem:
 Proptose
 Inexplicáveis dores nas costas
 Fraqueza nas pernas
 Retenção urinária inexplicável
Em crianças ou jovens com sintomas que poderiam ser explicados por
neuroblastoma, um exame abdominal (e/ou ultrasom abdominal com urgência) deve
ser realizado, e uma radiografia de tórax e hemograma considerados. Se qualquer
massa for identificada, um encaminhamento urgente deve ser feita.
Crianças com menos de 1 ano podem ter massas abdominais ou torácicas, e crianças
menores de 6 meses de vida, podem também sofrer doença intra-abdominal
rapidamente progressivas. Alguns bebês podem apresentar nódulos na pele. Se tais
massas forem identificadas, um encaminhamento imediato deve ser feita.
Tumor de Wilms (todas as idades)é mais comumente apresentado com uma massa
indolor abdominal. Distensão abdominal persistente ou progressiva deve exigir um
exame abdominal, e se uma massa for encontrada, um encaminhamento imediata
ser feita. Se a criança ou jovem for pouco cooperante, e não for possível fazer um
exame abdominal, um encaminhamento urgente de ultra-som abdominal deve ser
considerado.
Hematúria em uma criança ou jovem, apesar de ser rara de um tumor de Wilms,
merece referenciamente urgente.
Sarcoma de tecido liso (todas as idades)
Sarcoma dos tecidos lisos deve ser suspeitado e um encaminhamento urgente deve
ser feita em uma criança ou jovem com uma massa inexplicável em quase qualquer
parte do corpo que tenha uma ou mais das seguintes características. A massa será:
Profundamente na fáscia
Alargada progressivamente
Associada a um nó de linfa regional, que se alarga
Superior a 2 cm de diâmetro.
Uma massa de tecido fino em uma posição incomum pode dar origem a sintomas e
sinais persistentes inexplicáveis e, e a possibilidade de sarcoma deve ser
considerada.
Estes sintomas e sinais incluem:
 Sarcomas de cabeça e pescoço:
 Proptose
 Persistente obstrução nasal unilateral inexplicada com ou sem descarga e/ou
sangramento
 Pólipos aurais / descarga
 Sistema geniturinário:
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Retenção urinária
Inchaço escrotal
Corrimento vaginal manchado de sangue.
05-Tratamento em nefrologia

Grupo:
03 - Procedimentos clínicos
Sub-Grupo: 05 - Tratamento em nefrologia
01-Tratamento dialítico
03.05.01.001-8-DIALISE PERITONEAL INTERMITENTE DPI (1 SESSAO POR SEMANA EXCEPCIONALIDADE)
03.05.01.002-6-DIALISE PERITONEAL INTERMITENTE DPI (MAXIMO 2 SESSOES POR
SEMANA)
03.05.01.003-4-DIALISE PERITONEAL P/ PACIENTES RENAIS AGUDOS
03.05.01.004-2-HEMODIALISE CONTINUA
03.05.01.009-3-HEMODIÁLISE
(MÁXIMO
1
SESSÃO
POR
SEMANA
EXCEPCIONALIDADE)
03.05.01.012-3-HEMODIÁLISE EM PORTADOR DO HIV (EXCEPCIONALIDADE MÁXIMO 1 SESSAO / SEMANA)
03.05.01.010-7-HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA)
03.05.01.011-5-HEMODIÁLISE EM PORTADOR DE HIV (MÁXIMO 3 SESSÕES POR
SEMANA)
03.05.01.013-1-HEMODIALISE P/ PACIENTES RENAIS AGUDOS / CRONICOS
AGUDIZADOS S/ TRATATAMENTO DIALITICO INICIADO
03.05.01.016-6-ANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR DE PACIENTE
SUBMETIDO A DPA /DPAC
03.05.01.018-2-TREINAMENTO DE PACIENTE SUBMETIDO A DIALISE PERITONEAL DPAC-DPA (9 DIAS)
03.05.01.020-4-HEMODIÁLISE PEDIÁTRICA (MÁXIMO 04 SESSÕES POR SEMANA)

06-Hemoterapia
Grupo:
03 - Procedimentos clínicos
Sub-Grupo: 06 - Hemoterapia
01-Procedimentos destinados a obtenção do sangue para fins de assistência
hemoterapica
03.06.01.001-1-COLETA DE SANGUE P/ TRANSFUSAO
03.06.01.002-0-COLETA DE SANGUE P/ TRANSFUSAO (C/
AUTOMATICA)
03.06.01.003-8-TRIAGEM CLINICA DE DOADOR (A) DE SANGUE

PROCESSADORA

02-Medicina transfusional
03.06.02.001-7-AFERESE TERAPEUTICA
03.06.02.002-5-APLICACAO DE FATOR IX DE COAGULACAO
03.06.02.003-3-APLICACAO DE FATOR VIII DE COAGULACAO
03.06.02.004-1-SANGRIA TERAPEUTICA
03.06.02.005-0-TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE GRANULOCITOS
03.06.02.006-8-TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS
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03.06.02.007-6-TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS
03.06.02.008-4-TRANSFUSAO DE CRIOPRECIPITADO
03.06.02.009-2-TRANSFUSAO DE PLAQUETAS POR AFERESE
03.06.02.010-6-TRANSFUSAO DE PLASMA FRESCO
03.06.02.011-4-TRANSFUSAO DE PLASMA ISENTO DE CRIOPRECIPITADO
03.06.02.012-2-TRANSFUSAO DE SANGUE / COMPONENTES IRRADIADOS
03.06.02.013-0-TRANSFUSAO DE SUBSTITUICAO / TROCA
(EXSANGUINEOTRANSFUSÃO)
03.06.02.014-9-TRANSFUSAO DE UNIDADE DE SANGUE TOTAL
03.06.02.015-7-TRANSFUSAO FETAL INTRA-UTERINA

07-Tratamentos odontológicos
Grupo:
03 - Procedimentos clínicos
Sub-Grupo: 07 - Tratamentos odontológicos
01-Dentística
03.07.01.001-5-CAPEAMENTO PULPAR
03.07.01.002-3-RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO
03.07.01.003-1-RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR
03.07.01.004-0-RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR
03.07.01.005-8-TRATAMENTO DE NEVRALGIAS FACIAIS

02-Endodontia
03.07.02.001-0-ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)
03.07.02.002-9-CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO
03.07.02.003-7-OBTURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO
03.07.02.004-5-OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR
03.07.02.005-3-OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE COM TRÊS OU MAIS
RAÍZES
03.07.02.006-1-OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR
03.07.02.007-0-PULPOTOMIA DENTÁRIA
03.07.02.008-8-RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE BIRADICULAR
03.07.02.009-6-RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE COM 3
OU MAIS RAÍZES
03.07.02.010-0-RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE UNIRADICULAR
03.07.02.011-8-SELAMENTO DE PERFURAÇÃO RADICULAR

03-Periodontia clínica
03.07.03.001-6-RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR
SEXTANTE)
03.07.03.002-4-RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)
03.07.03.003-2-RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)

04-Moldagem/Manutenção
03.07.04.012-7-MANUTENÇÃO/CONSERTODE
ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICO
03.07.04.013-5-CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA
03.07.04.014-3-ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA
03.07.04.015-1-AJUSTE OCLUSAL
03.07.04.001-1-COLOCACAO DE PLACA DE MORDIDA

APARELHO
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03.07.04.014-3-ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA
03.07.04.016-0-INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA
03.07.04.006-2-MANUTENCAO PERIODICA DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL
03.07.04.007-0-MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/ CONSTRUCAO DE PROTESE
DENTARIA
03.07.04.008-9-REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENTARIA
03.07.04.010-0-INSTALAÇÃO DE PRÓTESE EM PACIENTES COM ANOMALIAS CRÂNIO
E BUCOMAXILOFACIAL
03.07.04.011-9 - INSTALAÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICO FIXO

Esse serviço é um serviço especializado dentro da Rede da Atenção Primaria como parte
integrante da Saúde da Família, sendo que casos especiais são acompanhados no SEO.
A Regulação oferece serviço especializados com profissionais odontólogos para
Divinópolis e para toda a Macro Oeste também. É prestado junto ao Hospital São João de
Deus por profissionais contratados por aquela instituição.
São encaminhados para tratamento no serviçoshospitalares pacientes portadores de
necessidades especiais que por ventura necessitem de sedação medicamentosa para o
tratamento odontológico, ou traumas de face que necessitem de correção cirúrgica.
Os encaminhamentos poderão ser através do profissional dentista (SEO) que encaminham
a solicitação para agendamento na Regulação, ou diretamente na UPA, quando for caso
de emergência, que após regulação do SUSFÁCIL providenciará o encaminhamento do
paciente.
Demais municípios que integram a Macro Oeste deverão seguir os tramites detratamento
via TFD.
Atenção à Saúde Bucal no Município de Divinópolis
No município de Divinópolis, a atenção à saúde bucal está organizada de maneira a
oferecer atendimento na atenção primária nas áreas de prevenção, dentística restauradora
e cirurgia oral; na atenção secundária atendimento nas áreas de periodontia, endodontia,
estomatologia, pacientes com necessidades especiais, e radiologia e, na atenção terciária
o atendimento hospitalar sob anestesia geral e sedação.
Em 2015 está previsto a implantação do Centro de Especialidades Odontológicas que
contemplará além das especialidades já oferecidas, o serviço de prótese dentária.
A porta de entrada do usuário para acesso aos serviços oferecidos são as unidades
primárias de saúde, centros de saúde convencionais e estratégias de saúde da família.
Cada paciente serão avaliado e atendido de forma individual por um cirurgião-dentista,
segundo suas necessidades de tratamento. Após o término do tratamento na atenção
primária ou concomitante a este, o paciente poderá ser encaminhado à atenção
especializada, através de mecanismo de referência/contra referência e agendamento via
SIS. O atendimento na atenção terciária é regulado pela diretoria de regulação em saúde
da SEMUSA, que faz o agendamento do paciente encaminhado pelo dentista do CEO.
O município conta ainda com o serviço de um cirurgião bucomaxilofacial, que presta
atendimento de urgência em traumas faciais na UPA Padre Roberto.
-Atividades desenvolvidas e reguladas:

 Pelo profissional da Atenção Primária:
Ações de Prevenção e Promoção em Saúde:
 Atividade educativa/orientação por comparecimento
 Atividade educativa/ orientação em grupo
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01.01.03.002-9-Total de visitas domiciliares CD
01.01.03.001-0-Total de visitas domiciliares de ASB/TSB
Exame bucal para levantamento de necessidades de tratamento odontológico
Entrega de escova dental
Entrega de pasta dental
01.01.02.008-2-Evidenciação de placa bacteriana
01.01.02.003-1-Escovação supervisionada
01.01.02.001-5-Aplicação tópica de flúor (ação coletiva)
01.01.02.007-4-Aplicação tópica de flúor (individual por sessão- ação terapêutica)
01.01.02.006-6-Aplicação de selante (por dente)
03.07.03.001-6-Raspagem, alisamento epolimentosupragengivais
Aplicação de material restaurador pelo TSB
Atendimento ao bebê
Reunião (interna / administrativa/conselho/educação continuada)
Atividades clínicas:
01.0102.004-0 Exame bucal com finalidade epidemiológica
03.01.01.015-3 Primeira consulta odontológica programática/primeira consulta de
bebê
Consulta de revisão
03.01.06.003-7Atendimento de urgência
Tratamento completado
Solicitação de raios-x ( por tomada radiográfica)
Atendimento ao bebê
03.07.03.002-4 Raspagem, alisamento e polimento subgengivais
Preparo cavitário para TSB
01.01.02.009-0 Selamento provisório de cavidade dentária
03.07.01.001-5 Capeamento pulpar
ART (Tratamento Restaurador Atraumático)
03.07.01.002-3 Restauração de dente decíduo
03.07.01.003-1 Restauração de dente permanente anterior
03.07.01.004-0 Restauração de dente permanente posterior
03.07.02.007-0 Pulpotomia dentária
03.07.02.007-0 Primeiro acesso a polpa dentária e medicação ( por dente)
03.07.02.002-9 Curativo de demora com ou sem preparo biomecânico
03.07.02.003-7 Obturação de canal de dente decíduo
04.14.02.012-0 Exodontia de dente decíduo
04.14.02.013-8 Exodontia de dente permanente
04.04.02.009-7 Excisão e sutura de lesão na boca
03.01.10.015-2 Remoção de sutura
04.14.02.038-3 Tratamento de alveolite
Drenagem de abscesso via canal
04.04.02.005-4 Drenagem de abscesso via boca e anexos
04.14.12.040-5 Ulotomia/Ulectomia
04.14.02.024-3 Reimplante ou transplante dental
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 Atividades Reguladas na Atenção Secundária: SEO

Endodontia:
 Atividade educativa/ orientação por comparecimento
 03.01.01.004-8 Consulta na atenção especializada
 03.01.06.006-1 Atendimento de urgência em atenção especializada
 Tratamento completado
 02.04.01.018-7 Radiografiaperiapical/interproximal (bite-wing)
 01.01.02.009-0 Selamento provisório de cavidade dentária
 03.07.01.001-5 Capeamento pulpar
 03.07.02.007-0 Pulpotomia dentária
 03.07.02.001-0 Primeiro acesso a polpa dentária e medicação
 03.07.02.002-9 Curativo de demora com ou sem preparo biomecânico
 03.07.02.006-1 Obturação de dente permanente unirradicular
 03.07.02.004-5 Obturação de dente permanente birradicular
 03.0702.005-3 Obturação em dente permanente com 3 ou mais raízes
 03.07.02.011-8 Selamento de perfuração radicular
 03.07.02.010-0 Retratamentoendo em dente permanente uni-radicular
 03.07.02.008-8 Retratamentoendo em dente permanente bi-radicular
 03.07.02.009-6 Retratamentoendo em dente permanente com 3 ou mais raízes
Radiologia:
 02.01.01.018-7Radiografiaperiapical/interproximal (bite-wing)
Pacientes Especiais:
São realizados os mesmos procedimentos clínicos da atenção primária, porém no SEO.
De acordo com critérios e fluxograma em anexo.
4-Periodontia:
 Atividade educativa/orientação individual (por comparecimento)
 03.01.01.004-8 Consulta na atenção especializada
 3.01.06.006-1 Atendimento de urgência na atenção especializada
 Tratamento completado
 Solicitação de raios X
 03.07.03.003-2 Raspagemcorono-radicular
 04.14.02.037-5 Tratamento cirúrgico periodontal
 04.14.02.015-4 Gengivectomia
 04.14.02.016-2 Gengivoplastia
 04.04.02.009-7 Excisão e sutura de lesão na boca
 03.01.10.015-2 Remoção de sutura
 04.04.02.005-4 Drenagem de abscesso da boca e anexos
 04.14.02.040-5 Ulotomia/Ulectomia
 04.01.01.008-2 Frenectomia
 04.14.02.008-1 Enxerto gengival
 Reunião ( interna/administrativa/conselho/educação continuada)
5-Prótese Dentária:
Estes procedimentos só serão oferecidos após a implantação do CEO
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 03.07.04.007-0 Moldagem dento-gengival para construção de prótese
dentária
 03.07.04.008-9 Reembasamento e conserto de prótese dentária
 03.07.04.013-5 Cimentação de prótese dentária
 03.07.04.014-3 Adaptação de prótese dentária
 03.07.04.015-1 Ajuste oclusal
 03.07.04.016-0 Instalação de prótese dentária
09-Terapias especializadas
Grupo:
03 - Procedimentos clínicos
Sub-Grupo: 09 - Terapias especializadas
01 - Terapia nutricional
03.09.01.010.1-PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)
É um procedimento privativo dos enfermeiros e médicos. Deve ser atendido na Unidade de
Sáude. Casos de intercorrência deverão ser referenciados à Policlínica.

02 - Terapias em doenças alérgicas
03.09.02.001-8-HIPERSENSIBILIZACAO ESPECIFICA (POR TRATAMENTO COMPLETO)
03.09.02.002-6-HIPOSENSIBILIZACAO
C/
PRODUTOS
AUTOGENOS
(POR
TRATAMENTO COMPLETO)
03.09.02.003-4-HIPOSENSIBILIZACAO
INESPECIFICA
(POR
TRATAMENTO
COMPLETO)

03 - Terapias do aparelho geniturinário
03.09.03.001-3-CATETERISMO EVACUADOR DE BEXIGA
03.09.03.002-1-CATETERISMO DE CANAIS EJACULADORES
03.09.03.003-0-CAUTERIZACAO QUIMICA DE BEXIGA
03.09.03.004-8-CRIOCAUTERIZACAO / ELETROCOAGULACAO DE COLO DE UTERO
03.09.03.005-6-DILATACAO DE URETRA (POR SESSAO)
03.09.03.006-4-DILATACAO ENDOSCOPICA UNI / BILATERAL
03.09.03.007-2-HIDROTUBACAO (POR TRATAMENTO COMPLETO)
03.09.03.008-0-INSTILACAO DE BEXIGA
03.09.03.009-9-INSTILACAO DE URETRA E BEXIGA
03.09.03.014-5-MASSAGEM DE PROSTATA (POR SESSAO)
03.09.03.015-3-PERSUFLACAO P/ DESOBSTRUCAO TUBARIA (POR TRATAMENTO
COMPLETO)
03.09.03.010-2-LITOTRIPSIA
EXTRACORPOREA
(ONDA
DE
CHOQUE
–
TRATATAMENTO SUBSEQUENTE EM 1 REGIAO RENAL)
03.09.03.011-0-LITOTRIPSIA
EXTRACORPOREA
(ONDA
DE
CHOQUE
–
TRATATAMENTO SUBSEQUENTE EM 2 REGIOES RENAIS)
03.09.03.012-9-LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE PARCIAL /
COMPLETA EM 1 REGIAO RENAL)
03.09.03.013-7-LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE PARCIAL /
COMPLETA EM 2 REGIOES RENAIS)

05 - Práticas integrativas e complementares
03.09.05.001-4-SESSAO DE ACUPUNTURA APLICACAO DE VENTOSAS / MOXA
03.09.05.002-2-SESSAO DE ACUPUNTURA COM INSERCAO DE AGULHAS
03.09.05.003-0-SESSÃO DE ELETROESTIMULAÇÃO
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03 - Terapias do aparelho geniturinário
Litotripsia por Onda de Choque (LEOC)
Pode ser considerada a primeira escolha no tratamento de cálculos do aparelho
urinário, atentando-se ao resultado da interação entre os seguintes fatores:
composição química do calculo x tamanho x localização x numero de ondas x
intensidade x número de reaplicações necessárias para a total eliminação dos
cálculos.
-Indicações:
 Evidencias radiológicas: RX simples, Urografia excretora (cálculos opacos) Ultrasonografia (cálculos transparentes)
 Cálculos menores de 400 mm2 ou 2,5 cm em seu maior diâmetro, exceto quando
houver contra-indicação para outro tratamento. (ex.: rim único; contra-indicação
medica para procedimento cirúrgico-anestésico de maior complexidade). A
dimensão dos cálculos acima citada refere-se ao limite superior, acrescenta-se o
limite inferior para 0,5cm. Variação: 0,5 a 2,5 cm em seu maior diâmetro
 Existência de via excretora viável para eliminação dos fragmentos
 Cálculos ureterais com no Maximo 1,0 cm de diâmetro
 Tratamento de “rua de cálculos” causada por sessão previa de LEOC, não resolvida
espontaneamente
 Cálculos coraliformes em adultos após realização de nefrolitotripsia percutânea
 Cálculos coraliformes em crianças
 Segunda (2a) aplicação para mesmo calculo apenas quando houver fragmentação e
eliminação de pelo menos 40% do volume calculo do inicial.
-Critérios de Contra-indicações:
 Gravidez
 Infecção urinaria sintomática e sepse
 Obstrução de via excretora que venha impedir a eliminação de fragmentos
 Cálculos em divertículos calicinais
 Cálculos no grupo calicinal inferior, quando o angulo do infundíbulo pélvico for
<90o
 Marca-passo
 HAS descompensada.
-Critérios de Solicitação:
 Laudo de “Autorização para Procedimentos de Alto Custo” (APAC) em duas vias,
assinado e carimbado por médico urologista, portador de titulo de especialista,
outorgado pela Sociedade Brasileira de Urologia / Associação Medica Brasileira
 Este deve conter identificação completa, historia clinica detalhada, procedimentos
anteriormente realizados (exames laboratoriais, de imagem ou LEOC anterior) e
procedimento solicitado, conforme Tabela de Códigos Anexar copias de laudos de
exames de imagem (rx simples, urografia excretora, ultrassonografia e/ou
tomografia)
 Anexar copias de exames laboratoriais; obrigatoriamente sumario de urina e/ou
urocultura.
-Pré-requisitos para repetição do tratamento:
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 Novo laudo de APAC devidamente preenchido
 Anexar laudos de exames de imagem pré e pós litotripsias previamente realizadas
 Tratamento de “rua de cálculos” causada por sessão previa de LEOC, não resolvida
espontaneamente
 Cálculos coraliformes em adultos apos realização de nefrolitotripsia percutânea
 Segunda aplicação para mesmo calculo apenas quando houver fragmentação e
eliminação de pelo menos 40% do volume calculoso inicial.
-Critérios de autorização
 Observar no sistema vida o quantitativo de tratamentos já realizados
 Histórico de tratamento prévio e registro de redução do calculo com
confirmação através doslaudos de imagem anexos a solicitação. Devera esta
comprovada a redução de pelo menos 40%do volume do calculo inicial a
cada tratamento
 Nos casos em que já tiver realizados 3 tratamentos, alem da comprovação da
redução docalculo acima descrita, também devera registrar a justificativa da
manutenção da LEOC,visto que apos o 3o tratamento outras alternativas
devem ser consideradas
 A partir do 2o tratamento devera anexar a solicitação o laudo da Tomografia
de abdômen total, para avaliação das características do calculo
densidade/dureza, tamanho e localização exatos)
 Anexar copias de exames laboratoriais; obrigatoriamente sumario de urina
e/ou urocultura
 Solicitação exclusivamente por Medico urologista, portador de titulo de
especialista,outorgado pela Sociedade Brasileira de Urologia / Associação
Medica Brasileira
 Conferir CID, carimbo, assinatura e CRM do medico urologista solicitante
-Critérios de Autorização
Serão consideradas prioridades pacientes sob suspeitas diagnosticas de neoplasias,
tumores benignos decrescimento rápido, lesões vasculares, infecções, infecções
especificas (Tuberculose óssea, fungos e etc.adulto ou criança) traumas agudos,
hérnia de coluna torácica, síndrome da cauda equina aguda, fraturasrecentes com
síndrome compressiva, redução da forca muscular < 3, redução da sensibilidade no
nívelda lesão, descontrole de esfíncteres, exames de controle pós-cirurgicos,
metástases ósseas, mielomamúltiplo, abscessos e meningite, afecções no interior da
duramater.
Atenção: anexar ou descrever claramente no laudo de solicitação de APAC a
justificativa da solicitaçãoe/ou conclusão dos laudos de raio-X simples,
eletroneuromiografia, mielografia, cintilografia, ultrassonografiae outros.
-Observações importantes
Pacientes alérgicos a iodo não devem usar o contraste via EV
Crianças e idosos devem ter suporte de anestesista em caso de uso de contraste EV
Pacientes com Insuficiência renal e hepática não devem usar contraste EV, exceto
comautorização do nefrologista, medico assistente e/ou anestesista;
Agendar sempre para unidade hospitalar: alérgicos/atópicos que forem utilizar
contraste ecrianças ate 15 anos
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Exames que podem ser feitos sem contraste: TC de face para rinite, sinusite e para
fratura, TCde mastóide, TC de crânio, TC de ATM, TC óssea para pesquisa de
fratura, TC de articulação para trauma, TC de tórax para BK ou pneumonia e para
trauma, TC de arcos costais, TC deabdômen para pesquisa de calculo renal ou
ureteral, TC de coluna.
-Exames que necessitam sedação:
Portadores de Doenças Mentais, claustrofobia, algumas doenças neurológicas como:
Síndrome de Parkinson
Crianças até 10 anos, exceto quando ha descrição da possibilidade de realização sem
Sedação. Após essa faixa etária é relativo. Levar relatório médico com a descrição
da doença.
3.3-PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS
04-CIRURGICOS
01-Pequena cirurgia e cirurgia de pele, tecido subcutâneo e mucosa
Grupo:
04 - Procedimentos cirúrgicos
Sub-Grupo: 01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa
01-Pequenas cirurgias
04.01.01.001-5-CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO
04.01.01.002-3-CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO
04.01.01.003-1-DRENAGEM DE ABSCESSO
04.01.01.004-0-ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEA
04.01.01.005-8-EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS
E MUCOSA
04.01.01.006-6-EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES /
FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA
04.01.01.007-4-EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA
04.01.01.008-2-FRENECTOMIA
04.01.01.009-0-FULGURACAO / CAUTERIZACAO QUIMICA DE LESOES CUTANEAS
04.01.01.010-4-INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO
04.01.01.011-2-RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO
04.01.01.012-0-RETIRADA DE LESAO POR SHAVING
04.01.01.013-9-TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA DO PESCOCO (POR
APROXIMACAO)

04-Cirurgia das vias aéreas superiores, da cabeça e do pescoço
Grupo:
SubGrupo:

04 - Procedimentos cirúrgicos
04 - Cirurgias das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do
pescoço

01 - Cirurgia das vias aéreas superiores e do pescoço
04.04.01.001-6-ADENOIDECTOMIA
04.04.01.002-4-AMIGDALECTOMIA
04.04.01.003-2-AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA
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04.04.01.005-9-DRENAGEM DE ABSCESSO FARINGEO
04.04.01.007-5-DRENAGEM DE FURUNCULO NO CONDUTO AUDITIVO EXTERNO
04.04.01.009-1-DUCHA DE POLITZER (UNI / BILATERAL)
04.04.01.012-1-EXERESE DE TUMOR DE VIAS AEREAS SUPERIORES, FACE E
PESCOCO
04.04.01.015-6-INFILTRACAO MEDICAMENTOSA EM CORNETO INFERIOR
04.04.01.024-5-MIRINGOTOMIA
04.04.01.025-3-PARACENTESE DO TIMPANO
04.04.01.026-1-PUNCAO TRANSMEATICA DO SEIO MAXILAR (UNILATERAL)
04.04.01.027-0-REMOCAO DE CERUMEN DE CONDUTO AUDITIVO EXTERNO UNI /
BILATERAL
04.04.01.029-6-RESSECCAO DE SINEQUIAS
04.04.01.030-0- RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CAVIDADE AUDITIVA E NASAL
04.04.01.031-8-RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE OUVIDO / FARINGE / LARINGE /
NARIZ
04.04.01.034-2-TAMPONAMENTO NASAL ANTERIOR E/OU POSTERIOR
04.04.01.036-9-TIMPANOTOMIA P/ TUBO DE VENTILACAO
04.04.01.039-3-TRATAMENTO CIRURGICO DE PERICONDRITE DE PAVILHAO
04.04.01.041-5-TURBINECTOMIA
04.04.01.044-0-ANTROSTOMIA DE MAXILA INTRANASAL
04.04.01.051-2-SINUSOTOMIA TRANSMAXILAR

02 - Cirurgia da face e do sistema estomatognático
04.04.02.010-0-EXCISÃO EM CUNHA DE LÁBIO
04.04.02.003-8-CORRECAO CIRURGICA DE FISTULA ORO-NASAL / ORO-SINUSAL
04.04.02.005-4-DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS
04.04.02.008-9-EXCISÃO DE RÂNULA OU FENÔMENO DE RETENÇÃO SALIVAR
04.04.02.009-7-EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA
04.04.02.061-5-REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR
04.04.02.062-3-RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA / DENTÁRIA
04.04.02.063-1-RETIRADA DE MEIOS DE FIXAÇÃO MAXILO-MANDIBULAR
04.04.02.067-4-RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO LÁBIO TRAUMATIZADO
04.14.01.036-1-EXERESE DE CISTO ODONTOGÊNICO E NÃO-ODONTOGÊNICO
04.04.01.045-8-LARINGOFISSURA
PARA
COLOCACAO
DE
MOLDE
NOS
TRAUMATISMOS DE LARINGE
04.04.02.048-8-OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS
04.04.02.044-5-CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM
04.04.02.057-7-REDUÇÃO DE FRATURA ALVEOLO-DENTÁRIA SEM OSTEOSSÍNTESE
04.04.02.031-3-RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DOS OSSOS DA FACE

05 - Cirurgia do aparelho da visão

Grupo:
Sub-Grupo:

04 - Procedimentos cirúrgicos
05- Cirurgia do aparelho da visão

01- Palpebras e vias lacrimais
04.05.01.001-0-CORRECAO CIRURGICA DE ENTROPIO E ECTROPIO
04.05.01.002-8-ORRECAO CIRURGICA DE EPICANTO E TELECANTO
04.05.01.003-6-DACRIOCISTORRINOSTOMIA
04.05.01.004-4-DRENAGEM DE ABSCESSO DE PALPEBRA
04.05.01.005-2-EPILACAO A LASER
04.05.01.006-0-EPILACAO DE CILIOS
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04.05.01.007-9-EXERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQUENAS LESOES DA PALPEBRA
E SUPERCILIOS
04.05.01.010-9-OCLUSAO DE PONTO LACRIMAL
04.05.01.011-7-RECONSTITUICAO DE CANAL LACRIMAL
04.05.01.012-5-RECONSTITUICAO PARCIAL DE PALPEBRA COM TARSORRAFIA
04.05.01.014-1-SIMBLEFAROPLASTIA
04.05.01.016-8-SONDAGEM DE VIAS LACRIMAIS
04.05.01.017-6-SUTURA DE PALPEBRAS
04.05.01.018-4-TRATAMENTO CIRURGICO DE BLEFAROCALASE
04.05.01.019-2-TRATAMENTO CIRURGICO DE TRIQUIASE C/ OU S/ ENXERTO
04.05.01.020-6-PUNCTOPLASTIA

02- Músculos oculomotores
04.05.02.001-5-CORRECAO CIRURGICA DE ESTRABISMO (ACIMA DE 2 MUSCULOS)
04.05.02.002-3-CORRECAO CIRURGICA DO ESTRABISMO (ATE 2 MUSCULOS)

03 - Corpo vítreo, retina, coróide e esclera
04.05.03.002-9-BIOPSIA DE TUMOR INTRA OCULAR
04.05.03.003-7-CRIOTERAPIA OCULAR
04.05.03.004-5-FOTOCOAGULACAO A LASER
04.05.03.005-3-INJECAO INTRA-VITREO
04.05.03.007-0-RETINOPEXIA C/ INTROFLEXAO ESCLERAL
04.05.03.009-6-SUTURA DE ESCLERA
04.05.03.010-0-TRATAMENTO CIRURGICO DE DEISCENCIA DE SUTURA DE ESCLERA
04.05.03.011-8-RATAMENTO CIRURGICO DE MIIASE PALPEBRAL
04.05.03.012-6-TRATAMENTO CIRURGICO DE NEOPLASIA DE ESCLERA
04.05.03.013-4-VITRECTOMIA ANTERIOR
04.05.03.014-2-VITRECTOMIA POSTERIOR
04.05.03.015-0-VITRIOLISE A YAG LASER
04.05.03.019-3-PAN-FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER
04.05.03.021-5-RETINOPEXIA PNEUMATICA
04.05.03.022-3-REMOÇÃO DE OLEO DE SILICONE
04.05.03.023-1-REMOÇÃO DE IMPLANTE EPISCLERAL

04 - Cavidade orbitária e globo ocular
04.05.04.001-6-CORRECAO CIRURGICA DE LAGOFTALMO
04.05.04.006-7-ENUCLEACAO DE GLOBO OCULAR
04.05.04.007-5-EVISCERACAO DE GLOBO OCULAR
04.05.04.010-5-EXPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR
04.05.04.012-1-IMPLANTE SECUNDARIO DE LENTE INTRA-OCULAR
04.05.04.013-0-INJECAO RETROBULBAR / PERIBULBAR
04.05.04.019-9-TRATAMENTO CIRURGICO DE XANTELASMA
04.05.04.020-2-TRATAMENTO DE PTOSE PALPEBRAL
04.05.04.021-0-REPOSICIONAMENTO DE LENTE INTRAOCULAR
05 - Conjuntiva, córnea, câmara anterior, íris, corpo ciliar e cristalino
04.05.05.001-1-CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRURGICA
04.05.05.002-0-CAPSULOTOMIA A YAG LASER
04.05.05.003-8-CAUTERIZACAO DE CORNEA
04.05.05.004-6-CICLOCRIOCOAGULACAO / DIATERMIA
04.05.05.005-4-CICLODIALISE
04.05.05.006-2-CORRECAO DE ASTIGMATISMO SECUNDARIO
04.05.05.007-0-CORRECAO CIRURGICA DE HERNIA DE IRIS
04.05.05.008-9-EXERESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA
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04.05.05.009-7-FACECTOMIA C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR
04.05.05.010-0-FACECTOMIA S/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR
04.05.05.011-9-FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR
RIGIDA
04.05.05.012-7-FOTOTRABECULOPLASTIA A LASER
04.05.05.014-3-IMPLANTE INTRA-ESTROMAL
04.05.05.015-1-IMPLANTE SECUNDARIO DE LENTE INTRA-OCULAR – LIO
04.05.05.016-0-INJECAO SUBCONJUTIVAL / SUBTENONIANA
04.05.05.017-8-IRIDECTOMIA CIRURGICA
04.05.05.019-4-IRIDOTOMIA A LASER
04.05.05.020-8-PARACENTESE DE CAMARA ANTERIOR
04.05.05.021-6-RECOBRIMENTO CONJUNTIVAL
04.05.05.022-4-RECONSTITUICAO DE FORNIX CONJUNTIVAL
04.05.05.024-0-RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CAMARA ANTERIOR DO OLHO
04.05.05.025-9-RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CORNEA
04.05.05.026-7-SINEQUIOLISE A YAG LASER
04.05.05.028-3-SUBSTITUICAO DE LENTE INTRA-OCULAR
04.05.05.029-1-SUTURA DE CONJUNTIVA
04.05.05.030-5-SUTURA DE CORNEA
04.05.05.032-1-TRABECULECTOMIA
04.05.05.036-4-TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO
04.05.05.037-2-FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR
DOBRAVEL
04.05.05.039-9-TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEISCÊNCIA DE SUTURA DE CÓRNEA

3.4-PROCEDIMENTOS-MEDICAMENTOS
06-MEDICAMENTOS
A Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, em 2014, através de normatização,
portaria nº 338 resolveu, baseado na legislação pertinente que a prescrição e a
dispensação de medicamentos no âmbito das unidades pertencentes ao Sistema Único de
Saúde (SUS) sob gestão municipal acontecerá da seguinte forma:
DAS DEFINIÇÕES
Art. 1º Para o melhor entendimento desta normatização são adotadas as seguintes
definições:
I. Classe terapêutica: categoria que congrega medicamentos com propriedades e/ou
efeitos terapêuticos semelhantes.
II.Condição crônica: São doenças de longa duração e geralmente de progressão lenta.
III.Denominação Comum Brasileira (DCB) – Denominação do fármaco ou princípio
farmacologicamente ativo, aprovada pelo órgão federal responsável pela vigilância
sanitária.
IV.Denominação genérica (nome genérico): Denominação do fármaco ou princípio
farmacologicamente ativo.
V.Dispensação: É a entrega de medicamentos com a orientação adequada para o paciente
ou seu responsável sobre a interação com outros medicamentos e/ou alimentos; sobre as
formas de melhorar a adesão ao tratamento, a orientação de como agir no caso de
ocorrência de reações adversas, a conservação do produto farmacêutico, entre outras,
sempre considerando as peculiaridades do paciente.
VI. Emenda – Ato ou efeito de emendar, tentar melhorar o próprio procedimento
acrescentando no propósito de aumentar o que já fora feito.
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VII. Formulário de Comunicado ao Prescritor: Impresso contendo as inconformidades
presentes nas receitas apresentadas nas Unidades de Saúde da SEMUSA-PMD
(Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura Municipal de Divinópolis).
VIII. Medicamentos de uso contínuo: São medicamentos usados no tratamento de
condições crônicas ou para contracepção, para as quais o paciente poderá utilizar de
forma ininterrupta, conforme prescrição.
IX. Medicamento fitoterápico - Medicamento obtido empregando-se exclusivamente
matérias-primas ativas vegetais. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos
riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Sua
eficácia e segurança são validadas através de levantamentos farmacológicos de utilização,
documentações tecnocientíficas em publicações ou ensaios clínicos fase III. Não se
considera medicamento fitoterápico aquele que, na sua composição,
inclua substâncias ativas isoladas, de qualquer origem, nem as associações destas com
extratos vegetais.
X. Medicamento genérico - medicamento similar a um produto de referência ou
inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a
expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade,
comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação
Comum Brasileira (DCB).
XI. Notificação de Receita – É o documento que acompanhado de receita autoriza a
dispensação de substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial definidos na
Portaria SVS/MS nº 344/98 e suas atualizações.
XII. Prescritor – Profissional legalmente habilitado para prescrever medicamentos,
preparações magistrais e/ou oficinais e outros produtos para a saúde.
XIII. Rasura – Ato ou efeito de raspar ou riscar letras num documento, para alterar um
texto.
XIV. Receita - prescrição escrita de medicamento, contendo orientação de uso para o
paciente, efetuada por profissional legalmente habilitado, quer seja de preparação
magistral ou de produto industrializado.
XV. Receituário de Controle Especial - utilizado para a prescrição de medicamentos e
substâncias sujeitas a controle especial.
XVI. Unidade Dispensadora: serviço de dispensação de medicamentos pertencente à
Unidade de Saúde.
XVII. Validade da receita – data limite em que a receita poderá ser aviada, contada a
partir de sua emissão.
DA PRESCRIÇÃO
Art. 2º A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume) ver em Anexo deve
ser norteadora das prescrições de medicamentos nos serviços de saúde do SUS sob gestão
municipal.
Art. 3º A prescrição de medicamentos nas unidades do SUS sob gestão municipal deverá:
a) Conter identificação do Serviço de Saúde com nome, endereço e telefone.
b) Ser individual, escrita em caligrafia legível, à tinta ou digitada, sem rasuras e/ou
emendas, observadas a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, indicando a
forma farmacêutica, posologia, o modo de usar e a duração do
tratamento.
c) Conter o nome completo do paciente.
d) Conter a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou a denominação genérica do
medicamento sendo vetado o uso de abreviaturas ou códigos.
e) Conter a denominação botânica para medicamentos fitoterápicos.
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f) Conter a data de sua emissão, identificação (nome completo e número do registro no
conselho de classe correspondente, através de carimbo ou de próprio punho) e assinatura
do prescritor. Nos casos dos medicamentos sujeitos a controle especial o carimbo é
obrigatório.
g) É facultado ao prescritor emitir as receitas de medicamentos para tratamento de
condições crônicas contendo os dizeres “uso contínuo” ou determinar a quantidade de
medicamento suficiente para o período de tratamento
h) É vetada a prescrição de mais de um fármaco ou esquema posológico que faculte ao
dispensador ou usuário uma escolha.
Parágrafo único. A prescrição de medicamentos sujeitos a controle especial deverá
atender à legislação específica.
Art. 4º Para fins de prescrição de medicamentos são considerados prescritores os
seguintes profissionais: médico, cirurgião-dentista, enfermeiro, nutricionista e
farmacêutico.
§ 1º Ao cirurgião-dentista é permitido prescrever medicamentos para fins odontológicos.
§ 2º Ao enfermeiro é permitido prescrever medicamentos conforme protocolos ou outras
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal.
§ 3º Ao nutricionista é permitido realizar a prescrição dietética de suplementos
nutricionais, conforme a Resolução CFM nº 390 de 27 de outubro de 2006.
§ 4º Ao farmacêutico é permitido prescrever medicamentos: de acordo com a Lista de
Grupos e Indicações Terapêuticas Especificadas (GITE), isentos de prescrição médica,
conforme a Resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 586, de 29 de agosto
de 2013; e de acordo com protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo
gestor municipal, quando se tratar de medicamentos sob prescrição médica.
Art. 5º As prescrições de medicamentos não sujeitos a controle especial (não
controlados), destinadas ao tratamento de condições crônicas poderão ser prescritas em
quantidades para até 180 (cento e oitenta) dias de tratamento a partir da data de
emissão da receita.
Art. 6º A quantidade prescrita dos medicamentos sujeitos a controle especial deverá
atender à legislação específica.
Art. 7. Nos casos em que a receita esteja em desacordo com o disposto nesta Portaria, o
dispensador deverá contatar o prescritor verbalmente ou por escrito, através do
Formulário de Comunicado ao Prescritor (Ver no Anexo ).
DA VALIDADE DA RECEITA
Art. 8º As receitas terão validade de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua
emissão.
§ 1º As receitas de medicamentos para o tratamento de condições crônicas que expressem
o termo “uso contínuo” terão validade de 180 (cento e oitenta) dias de tratamento,
contados a partir da data de sua emissão.
§ 2º As receitas de medicamentos para o tratamento de condições crônicas que expressem
quantidade superior a 30 (trinta) dias de tratamento serão consideradas válidas pelo
período correspondente à quantidade expressa, não ultrapassando 180 (cento e oitenta)
dias de tratamento a partir da data de sua emissão.
§ 3º A validade da receita de medicamentos sujeitos a controle especial deverá atender
obrigatoriamente à legislação específica.
§ 4º A validade da receita de medicamentos antimicrobianos deverá atender
obrigatoriamente à legislação específica.
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§ 5º A validade da receita de contraceptivos hormonais será de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias de tratamento, a partir da data de sua emissão, desde que expressa a condição
“uso continuo”. Caso contrário deverá se respeitar a duração
do tratamento expressa pelo prescritor não ultrapassando 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias.
DA DISPENSAÇÃO
Art. 9º A dispensação de medicamentos nas unidades do SUS sob gestão municipal
deverá ocorrer mediante a apresentação da receita, do número da carteira da unidade de
saúde (SIS – Sistema Informatizado de Saúde) do paciente, desde que atendidos os
artigos 3º e 4º desta Portaria.
§ 1º Nos casos em que não for possível a dispensação da quantidade exata devido à
apresentação farmacêutica, deve ser dispensada a quantidade superior mais próxima à
calculada, de maneira a promover o tratamento completo ao paciente, exceto os
medicamentos sujeitos a controle especial que deve ser dispensada a quantidade inferior
mais próxima à calculada.
§ 2º Quando a prescrição expressar o uso de um medicamento de forma condicional, tais
como “se dor”, “se febre”, “se náuseas”, dentre outras, será dispensada quantidade
suficiente para 3 (três) dias de tratamento, ou a menor quantidade fracionável desde que
se respeite os 3 dias de tratamento mínimo.
§ 3º A dispensação de medicamentos para o tratamento de condições crônicas deverá ser
realizada com intervalo de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, pelo período de validade da
receita.
Art. 11. É vetada a dispensação de mais de um fármaco ou esquema posológico que
faculte ao dispensador ou usuário uma escolha.
Art. 12. A dispensação de antimicrobianos deverá atender à legislação específica.
Art. 13. A quantidade de medicamentos sujeitos a controle especial a ser dispensada será
suficiente para no máximo 60 (sessenta) dias de tratamento, podendo ser fracionada a
dispensação em duas entregas, uma a cada 30 dias, de acordo com a orientação
farmacêutica, do prescritor ou o plano terapêutico do paciente.
Parágrafo único: A dispensação de medicamentos antiparkinsonianos e
anticonvulsivantes será realizada a cada 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, por no máximo
180 (cento e oitenta) dias, conforme legislação específica, desde que seja realizada na
unidade de saúde da primeira dispensação.
Art. 14. A prescrição e a dispensação de medicamentos em receita oriunda do Sistema
Complementar de Saúde, nos casos permitidos pelo SUS municipal, deverão respeitar o
disposto nesta Portaria.
Art. 15. No ato da dispensação devem ser registrados na via do paciente os seguintes
dados:
I – identificação da Unidade Dispensadora.
II - data da dispensação.
III – data de retorno do paciente à farmácia
IV – nome legível do dispensador.
V – observações que se fizerem necessárias
Art. 16. Fica vetada a dispensação retroativa de medicamentos.
Art. 17. Fica vetada a dispensação de medicamentos a menores de 14 (quatorze) anos.
§ 1º É permitida a dispensação de medicamentos a menores de 14 (quatorze) anos
emancipados e às usuárias de contraceptivos hormonais.
§ 2º É vetada a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial a menores de
18 (dezoito) anos, exceto aos emancipados.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18. A referência de gestão, o farmacêutico diretor técnico e o prescritor são os
responsáveis pelo cumprimento das disposições desta Portaria, respeitando-se as
especificidades de cada cargo.
Art. 19. A responsabilidade pelo fornecimento de receita em acordo com a portaria ao
usuário é da instituição emitente.
Art. 20. É proibida a dispensação de medicamento cuja receita não obedeça ao disposto
nesta Portaria, independente da origem da receita.
Art. 21. Casos omissos deverão ser analisados e deliberados pelo farmacêutico diretor
técnico.
Listagem Oficial de Medicamentos Padronizados-FarmáciaMunicipal –Divinópolis
Ver no Anexo

3.5-PROCEDIMENTOS-ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
AMBULATORIAIS
07-ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
01-Órteses/próteses e materiais especiais não relacionadas ao ato cirúrgico
Grupo:
SubGrupo:

07 - Órteses, próteses e materiais especiais
01 - Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato
cirúrgico

01-OPM auxiliares da locomoção
02-OPM ortopédicas
03-OPM auditivas
04-OPM oftalmológicas
05-OPM em gastroenterologia
06-OPM em urologia
07-OPM em odontologia
09-Substituição/Troca em órteses/próteses.
10-OPM em queimados
-Fornecimento de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM):
As órteses são aparelhos destinados a suprir ou corrigir a alteração morfológica
de um órgão, de um membro ou de um segmento de um membro, ou a deficiência de uma
função. As próteses são aparelhos ou dispositivos destinados a substituir um órgão, um
membro ou parte do membro destruído ou gravemente acometido. Os meios auxiliares
de locomoção são aparelhos ou dispositivos que auxiliam a função motora, os quais não
corrigem ou substituem função como órteses ou próteses.
O fornecimento é regulado no Serviço de Controle, Avaliação e Regulação da
Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis. Os pedidos devem ser oriundos do SUS e
encaminhados juntamente com xérox de comprovante de endereço, CPF, carteira de
identidade e Cartão Nacional do SUS, em 2 vias. Se oriundo de outra cidade da macroregião deverá vir, também, oficio do gestor de saúde da cidade de origem do paciente,
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devidamente identificado e assinado. No pedido deve conter a descrição do item
solicitado de forma legível e a justificativa da sua solicitação.
Será agendada uma consulta para avaliação com o ortopedista do Serviço de
Reabilitação Física para definição da OPM a ser fornecida, de acordo com a Tabela de
OPM do SUS.
Não será permitido a um mesmo paciente receber a mesma OPM em período
inferior a um ano, exceto se comprovada a real necessidade de substituição e avaliação da
Supervisão do Serviço de Controle, Avaliação e Regulação.
-Observações a serem consideradas no preenchimento de todas as solicitações:
As solicitações para reabilitação física ou OPM devem ser oriundas do SUS e
devem ser encaminhadas ao Serviço Municipal de Controle, Avaliação e Regulação da
SEMUSA/Divinópolis – MG para autorização.
Toda solicitação para ser autorizada deve estar preenchida corretamente, de
maneira legível, contendo data do pedido, identificação do solicitante com carimbo e
assinatura, nome do paciente, data de nascimento, endereço, telefone, origem do paciente
e diagnostico com o CID. Deverá conter, também, obrigatoriamente, a descrição do
quadro clínico que justifique o pedido para as especialidades pretendidas e descrição
detalhada da OPM solicitada.
A OPM solicitada deverá constar na tabela de itens fornecida pelo SUS disponível
em http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
-ATENÇÃO: O preenchimento adequado é importante para que o procedimento seja
regulado e autorizado corretamente.

ANEXOS:
1-POLICLÍNICA
Atenção ambulatorial especializada compreende os cuidados ou tratamentos que
extrapolam a capacidade de resolução dos serviços de atenção primária; que são
referenciados ou encaminhados pelas portas de entrada do sistema e são prestados a
indivíduos e/ou grupos.
No município os atendimentos das especialidades são realizados na Policlínica
incluindo serviços de apoio diagnóstico (exames de imagem; RX e ultrassom) de
tratamento ambulatório, programas específicos. A equipe é multifrossional e de
especialistas.
Os profissionais de saúde, nas unidades básicas, organizam a demanda dos
usuários para os serviços consultas, apoio diagnóstico, os programas, procedimento de
média complexidade, avaliando a necessidade, cadastrando e permitindo o acesso. Além
das Consultas Clínicas de Especialidades realizam também Programas de:
- Planejamento familiar
Pressupõe que os métodos contraceptivos aceitos pela comunidade científica e
aprovados pelo Ministério da Saúde sejam ofertados na rede de atenção à saúde, básica e
especializada.Planejamento familiar é um direito sexual e reprodutivo que assegura a
livre decisão das pessoas em ter ou não filhos.
A necessidade de planejamento familiar se faz por duas razões básicas:
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Para cumprir um dever de Estado de garantir acesso a um direito humano e social
básico,
 E como forma de melhorar a equidade e os indicadores de saúdetais como a
gestação na adolescência e a mortalidade materna e infantil.
Critérios adotados no Serviço de Referencia (POLICLINICA) segundo Lei do
Planejamento Familiar Lei 9263/9:
 LAQUEADURA TUBÁRIA
 VASECTOMIA
Unidade acolhe identifica a demanda encaminha para os grupos de planejamento
familiar na policlínica para avaliação e todo processo do planejamento e o procedimento.
-Pré-Natal de Alto Risco-PNAR
A atenção básica de saúde, que é responsável pela captação precoce das
gestantes, pelos atendimentos ao pré-natal de risco habitual, identificação de gestantes de
alto risco e encaminhamento para os serviços de referência.
As gestantes são encaminhadas pelas unidades básicas de saúde ou pelas equipes
de saúde da família conforme a identificação do fator de risco eminente ou instalado,
tendo atendimento integral da equipe e estruturas de apoio até o parto.
Esta linha de cuidado das gestantes pressupõe o acompanhamento por parte das
equipes da estratégia da Saúde da Família ou da atenção básica tradicional mesmo
quando são de alto risco, em conjunto com o atendimento dos serviços de referencia.
A forma de marcação no ambulatório, Policlínica de Alto Risco é direta, as
gestantes são encaminhadas pelas unidades básicas de saúde e das equipes de estratégia
de saúde da família, agendadas inicialmente para o acolhimento pelo serviço social,
sendo feita a anamnese social e abertura do prontuário da gestante. A gestante é acolhida
em todas as consultas pela enfermeira em um grupo de sala de espera. A enfermeira faz o
levantamento dos dados do SISPRENATAL e organização dos atendimentos. Os demais
profissionais ainda participam do grupo da sala de espera onde são discutidos temas
referentes à gestação.
Os atendimentos da equipe são feitos na segunda-feira e terça-feira, a partir das
13h00min, e na sexta-feira a partir das 07:00h. São agendadas 8 gestantes por dia de
atendimento.
 A consulta com o médico é agendada pelo serviço social.
 A interconsultas são encaminhadas para os especialistas na policlínica.
 Intercorrências de urgência são atendidas no ambulatório do Hospital
São João de Deus
 Casos de cesáreas eletivas sãoencaminhados para o mesmo hospital para
o agendamento.
Foi estabelecido uma dinâmica entre a equipe e o atendimento hospitalar de
atendimento às gestantes do pré-natal de alto risco, o cartão das gestantes recebem um
carimbo identificando a referência do serviço de pré-natal o que agiliza o atendimento.
No município os critérios são conforme o Projeto VIVA VIDA do governo do
estado de Minas Gerais são definidos como fatores de risco para o encaminhamento
dagestante ao serviço de pré-natal de alto risco:
 Dependência de drogas licita e elícitas.
 Morte perinatal anterior.
 Esterilização / Infertilidade
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Desvio quanto ao crescimento uterino, número de fetos e volume de líquido
amniótico.
 Trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada.
 Pré eclâmpsia e eclâmpsia.
 Diabetes gestacional.
 Amniorrexe prematura.
 Hemorragias de gestação.
 Isoimunização.
 Óbito fetal.
 Hipertensão arterial.
 Cardiopatias.
 Pneumopatias.
 Nefropatias.
 Endocrinopatias.
 Hemopatias.
 Hemopatias.
 Epilepsia.
 Doenças infecciosas.
 Doenças auto-imunes.(lupus)
 Ginecopatias.
A equipe do Pré-Natal de Alto Risco-PNAR orienta a mãe que a criança será
avaliada na puericultura da unidade de saúde que encaminha para o Programa de
Intervenção Precoce Avançado PIPA se for necessário e o acompanhamento até dois
anos, Local APAE agendamento pessoalmente ou por telefone 32212001.
OSTOMIAS
Estoma ou estomias são designativos oriundos do termo grego “stoma” que significam
boca ou abertura, os quais são utilizados para indicar a exteriorização de qualquer víscera
oca através do corpo por causas variadas. (Santos, 2006; Crema 1997) Apesar do
aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas adotadas para confecção dos estomas e dos
avanços em relação aos equipamentos coletores disponíveis para o cuidado, que
diminuem o desconforto gerado pela presença e funcionamento do estoma, estes estão
sujeitos ao surgimento de complicações em qualquer momento do pós-operatório.
(CURSO DE ASSITENCIA AO ESTOMIZADO UNIDADE II -CANAL MINAS 2013
Os profissionais de saúde têm importância no processo reabilitatório do estomizado e
dessa forma necessitam de preparo para intervir junto à integridade geral e sexual do
casal, com capacitação específica no sentido de atender aos questionamentos
concernentes à sexualidade dos estomizados.
Objetivos
- Ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência temporária ou
permanente; progressiva,regressiva, ou estável;intermitente ou contínua no SUS;
-Garantir a articulação e a integração
Dos pontos de atenção das redes de saúde no território,qualificando o cuidado por meio
do acolhimento e classificação de risco.

LISTAGEM OFICIAL DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS
FARMÁCIA MUNICIPAL - DIVINÓPOLIS
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

MEDICAMENTO
AAS 100 mg
Aciclovir 200mg cp
Ácido fólico 5 mg
Albendazol 4% susp
Albendazol 400 mg cp
Alendronato de sódio 10mg
Alendronato de sódio 70mg
Algestona + estradiol 150+10mg amp. Inj.
Alopurinol 100 mg cp
Alprazolam 0,5mg comp
Aminofilina 100 mg cp
Amiodarona 200 mg cp
Amitriptilina 25 mg cp
Amoxicilina 50 mg/mL susp
Amoxicilina 500 mg cap
Amoxicilina + clavulanato caps 500/12,5mg
Amoxicilina + clavulanato susp 50/12,5mg
Anlodipina, besilato comp. 5 mg
Atenolol cp 50 mg
Azitromicina cp 500 mg
Baclofeno 10 mg
Beclometasona 5mcg spray
Beclometasona 250mcg spray
Biperideno 2 mg cp
Budesonida spray bucal 200 mcg
Budesonida spray nasal 32 mcg
Captopril 25 mg cp
Captopril 50 mg cp
Carbamazepina 2% xarope
Carbamazepina 200 mg cp
Carvedilol 3,125 mg
Carvedilol 6,25 mg cp
Carvedilol 25 mg cp
Cefalexina susp oral 50 mg/ml
Cefalexina cp 500 mg
Cetirizina 1mg/mL solução
Cetoconazol 200mg cp
Claritromicina 500 mg cp
Clonidina 0,100 mg cp
Cloreto de potássio 600 mg cp
Clopidogrel 75 mg cp
Clorpromazina 100 mg cp
Clorpromazina 25 mg cp
Clotrimazol creme tópico 10mg/g
Clotrimazol creme vaginal 10mg/g
Colchicina 0,5 mg cp
Dabigatrana etexilato 150mg
Dabigatrana etexilato 110mg
Dexametasona creme 1mg/g

OBSERVAÇÃO

Para estrongiloidíase
Para estrongiloidíase
Transferido da SES
Transferido da SES

Restrito a protocolo

Restrito a protocolo
Restrito a protocolo
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Diazepam 10 mg cp
Diclofenaco 50 mg cp
Digoxina 0,25 mg dp
Dipirona gotas 500 mg/mL
Enalapril cp 10 mg
Eritromicina suspensão 25mg/ml
Eritromicina 500 mg cp
Espiramicina 1,5 MUI
Espironolactona 25 mg cp
Fenitoína 100 mg cp
Fenobarbital 100 mg cp
Fenobarbital gotas 40mg/mL
Fluconazol 150 mg
Fluoxetina 20mg cápsula
Furosemida 40 mg cp
Gliclazida 30mg cp
Glibenclamida 5 mg cp
Haloperidol 1 mg cp
Haloperidol 5 mg cp
Haloperidol gotas 2mg/mL
Hidralazina 25 mg drágea
Hidralazina 50 mg drágea
Hidroclorotiazida 25 mg cp
Hidróx. alumínio+ hidróx. Mg 60+40mg/mL susp
oral.
Ibuprofeno suspensão oral 20 mg/ml
Ibuprofeno 600 mg cp
Imipramina 25 mg cp
Imunoglobulina anti RH 300mcg
Insulina glargina fr 10 ml
Insulina glargina fr 3 ml
Insulina Humana NPH 100 UI
Insulina Regular Humana 100 UI
Ipratrópio 0,025% fr
Isossorbida 5 mg sublingual
Isossorbida 10 mg cp
Isossorbida mononitrato 40 mg cp
Ivermectina 6mg
Levodopa + benzerazida (100+25mg)
Levodopa + benzerazida (200+50mg)
Levodopa + carbidopa (250+ 25mg)
Levomepromazina 100 mg
Levomepromazina 25 mg cp

Toxoplasmose

Restrito protocolo
MS
Acesso via Estado
Acesso via Estado

Transferido da SES

Transferido da SES
Transferido da SES
Transferido da SES

Levonorgestrel + etinilestradiol cp 0,03 + 0,15 mg

Levonorgestrel 0,75 mg cp
Levotiroxina 25 mcg
Levotiroxina 50 mcg
Levotiroxina 100 mcg
Losartan 25 mg cp
Losartan 50 mg cp
Mebendazol 100 mg cp
Mebendazol 100mg/5mL suspensão
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Metformina 850 mg
Metildopa 500 mg
Metoclopramida 4mg/mL gotas
Metronidazol 250 mg cp
Metronidazol 40mg/mL suspensão
Metronidazol gel vaginal 100mg/g
Neomicina + bacitracina 5mg/g+250ui/g
Nifedipina 20 mg retard
Nistatina 1.000.000 UI solução oral
Nitrazepam 5 mg cp
Nitrofurantoína 100 mg cp
Noretisterona 0,35 mg
Norfloxacin 400 mg cp
Omeprazol 20 mg cp
Oxibutinina 5 mg
Paracetamol 200 mg/mL
Paracetamol 500 mg cp
Penicilina benzatina+ procaina 400.000 UI
Penicilina benzatina 1.200.000 UI
Penicilina benzatina 600.000 UI
Permanganato de potássio 100 mg
Permetrina loção 1% fr
Permetrina loção 5% fr
Prednisona 5 mg cp
Prednisona 20 mg cp
Prednisolona susp 3 mg/mL
Prometazina 25 mg cp
Propranolol 40 mg cp
Sais de Reidratação Oral
Salbutamol spray oral 120mcg
Sertralina 50mg cp
Sinvastatina 20 mg cp
Sinvastatina 40 mg cp
Solução fisiológica nasal 9mg/mL
Sulfametoxazol + trimetoprima cp
Sulfametoxazol + trimetoprima susp
Sulfato ferroso xarope 12,5mg Fe/2,5mL - PNSF
Sulfato ferroso 40 mg Fe/cp
Sulfato ferroso 25 mg Fe/mL
Varfarina 5mg
Valeriana officinalis 50mg cp
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Ácido valpróico 200 mg cp
Ácido valpróico 200 mg/mL susp
Ácido valpróico 250 mg cp
Ácido valpróico 250 mg cp
Ácido valpróico 50 mg/mL susp
Ácido valpróico 500 mg cp.
Clonazepam 2 mg cp
Imipramina 10mg cp
Oxcarbazepina 300 mg cp
Oxcarbazepina 600 mg

Transferido da SES
400+80 mg
40+8 mg/mL

Fitoterápico
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152 Topiramato 25 mg cp
153 Topiramato 50 mg cp
PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL:
154 Carbonato de lítio 300 mg cp
155 Clomipramina 25 mg cp
156 Flurazepam 30 mg cp
157 Haloperidol decanoato 50mg/mL
158 Nortriptilina 50 mg
159 Nortriptilina 10 mg
160 Tioridazina 25 mg cp
161 Tioridazina 50 mg cp
162 Tioridazina100 mg cp
PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO TABAGISMO
163 Adesivo de nicotina 7mg
Vinculado ao grupo
164 Adesivo de nicotina 14mg
Vinculado ao grupo
165 Adesivo de nicotina 21mg
Vinculado ao grupo
166 Goma de mascar
Vinculado ao grupo
167 Pastilha
Vinculado ao grupo
168 Bupropiona 150mg
Vinculado ao grupo
PROGRAMA DST/AIDS
169 Aciclovir 400mg cp
170 Ácido folínico 15 mg cp
171 Azitromicina 500 mg cap
172 Ceftriaxona 500 mg injetável
173 Ciprofloxacino 500mg
174 Complexo B drágea
175 Doxiciclina 100 mg cp
176 Fluconazol 100mg cáps
177 Itraconazol 100mg cáps
178 Lubrificante íntimo gel sachê
179 Piridoxina 40mg cáps
180 Pirimetamina 25mg cp
181 Preservativo feminino
182 Rifampicina 300mg
183 Sulfadiazina 500 mg cp
PRODUTOS CORRELATOS
184 Câmara de inalação - Programa Asma
185 Preservativos
186 Tiras reagentes de medida de glicemia capilar
187 Lancetas para punção digital
188 Seringas c/ agulha p/ aplicação de insulina
MEDICAMENTOS DE AQUISIÇÃO CENTRALIZADA MS
189 Medroxiprogesterona sol injetável 150 mg/ml
190 Noretisterona+ valerato estradiol sol inj 50 + 5 mg
191 Preservativo masculino (52mm)
DST/AIDS
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