Planilha1

LISTA DE RESTRIÇÕES DO TRT5 SAÚDE

N°

Item

Instruções Gerais para Cobertura

1

Abaixador de língua/ espátula/ palito de laranjeira/
caixa coletora de perfuro cortantes/ copo
descartável/ lençol descartável/ papel toalha

Custo Hospitalar

2

Álcool, éter, tintura de Benjoim, formol

Custo hospitalar, à exceção do Alcool Swabs
quando não incluso na taxa negociada

3

Absorventes higiênicos

Coberto em partos, cirurgia obstétricas e
ginecológicas, ou nos sangramentos intensos
mediante justificativa em prontuário. Até 04
unid/dia, uso em quantidade maior deverá ser
validado pela Auditoria

4

Acessório da capnografia Sidestream

Incluso na taxa de uso do equipamento

5

Adaptador universal para aspiração/ extensão para
Coberto se for descartável
aspiração/ borracha para aspiração

6

Adcon gel

Sem evidências quanto à eficácia / cancelado
pela ANVISA

7

Adesivo para fixação de sondas e cateteres

Não pagar quando utilizar micropore e/ou
esparadrapo

8

Agulha para radioablação

Necessária autorização prévia

9

Angioseal

Autorizado eventualmente mediante justificativa
técnica

10 Angioget

Sem evidências quanto à eficácia
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11 Antissépticos orais

Coberto para pacientes em ventilação mecânica,
comatosos, em pós-operatório de cirurgias
buco-maxilo, portadores de bactérias
multiresistentes e na prevenção de pneumonia
por ventilação mecânica conforme protocolo de
descolonização. Quando não incluso na taxa
negociada pagar fracionado até 20ml/aplicação

12 Alça de polipectomia

Pagar conforme taxa de uso negociada

13 Alça de ressecção

Pagar conforme taxa de uso negociada

14 Anuscópio descartável

Custo operacional do exame

15 Aparadeira/ papagaio descartável e similar

Material de uso permanente
Coberto para preparo de pacientes em préoperatório e procedimentos que necessitem de
tricotomia
Coberto para curativo. Não pagar quando
utilizado para fixação do paciente em mesa
cirúrgica, como também para confecção de tala
em punção pediátrica
Pagar para cirurgião e auxílio conforme previsto
em Tabela de Honorário Médico em cirurgias
molhadas e/ou contaminadas

16 Aparelho de barbear

17 Atadura para fixação/contenção

18 Avental descartável cirúrgico com punho

19 Avental descartável e máscara

Pagar até 10 unidades. Não coberto quando da
diária de isolamento compactada e taxa de
isolamento negociado.

21 Barreira de anti-aderência (interceed)

Necessária
autorização
justificativa detalhada

22 Bisturi de argônio

Pagar conforme taxa de uso negociada

23 Bolsa térmica (quente e/ou fria)

Material de uso permanente

24 Bomba de sucção

Material de uso permanente

25 Cabo de marca passo

Material de uso permanente

26 Cal soldada

Custo Hospitalar

27 Campo cirúrgico

Incluso na taxa de sala

28 Campo cirúrgico Sterl Drape

Coberto em cirurgias de cavidade contaminada,
lavagem intracavitária com grande quantidade
de
líquido
(volume
maior
1000ml),
neurocirurgias, cirurgias cardíacas e ortopédicas

29 Campo impermeável (mesa instrumental)

Coberto em cirurgias com grandes quantidades
de fluídos e/ou a longa duração.

30 Campo Iodoforado

Coberto cirurgias cardíacas e neurológicas

31 Caneta de bisturi (eletro Cirúrgica)

Pagar conforme taxa de uso negociada

32 Cânula de Guedel (todos os tamanhos)

Material de uso permanente

33 Cânula de traqueostomia metálica/ balão borracha

Material de uso permanente. Coberto apenas
quando o paciente estiver alta hospitalar e
necessitar de permanência da cânula de
traqueostomia metálica. Pagamento mediante
validação da auditoria
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Capa
intensificadora
para
endoscopia
34 hemodinâmica / Capa para transdutor, equipamento Incluso na taxa de uso do equipamento
de vídeo e microscópio/ Capa/luva LTA
35 Cola para sutura Dermabond

Coberto apenas para sutura de face em criança

36 Colar cervical

Não pagar
Coberto para pacientes de longa permanência,
retrito ao leito. Pagar 01 unid/internamento
Pagar taxa de Uso para clientes apresentando
Escala de Braden com escore menor ou igual a
11 e aqueles portadores de úlcera de pressão
estágio III e IV / unidade fechado

37 Colchão caixa de ovo
38 Colchão de fluxo continuo
39 Colete ortopédico

Não pagar

40 Coletor universal

Incluso no custo operacional do exame

41 Comb red/ tampa oclusora
42 Compressa cirúrgica estéril

intermitente

Não pagar, por ser composição de sistema de
infusão
Pagar
conforme
complexidade
cirúrgica
(pequeno porte até 10 unid; médio até 25 unid;
grande até 50 unid, quando não incluso na taxa
de sala
Coberto para pacientes com risco de TEV/TEP
aumentado e contra indicação à profilaxia
medicamentosa. Em casos específicos de
(meia pacientes com risco alto, fazendo profilaxia
medicamentosa
associada
à
profilaxia
mecânica, caberá avaliação da auditora. Seguir
protocolo da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Vascular para Prevenção de TEV/TEP

43

Compressão
pneumática
antiembólica e perneira)

44

Conector para infusão venosa sistema fechado (Ex. Coberto para infusão de soluções com volume a
Clave e similares)
partir de 100 ml

45 Seringa injetora de contraste

Pagar conforme taxa de uso negociada

46 Cotonete

Coberto para procedimento de otorrino e
oftalmo, em berçário e UTI Neonatal, conforme
registro.

47 CPAP nasal

Pagar conforme taxa de uso negociada

48 Circuito para respirador

Material de uso permanente

49 Curativos industrializados especiais

Pagar conforme prescrição médica e protocolo
de Grupo de Feridas. Produtos com alor acima
de R$1.000,00 necessário autorização prévia.

50 Dedeira urológica

Material incluso no custo do exame

51 Dietas enterais

Não pagar materiais descartáveis (luva, frasco,
avental, outros) quando da cobrança da taxa de
preparo. Não pagar taxa de preparo quando
dieta de pronto uso (industrializadas).

52 Disco compressor

Material de uso permanente
Coberto apenas quando houver registro de
Equipo fotosenssível + PVC free / PVC free com
53
recomendação do próprio fornecedor do
filtro
produto.
Coberto em cirurgias de grande porte, a partir de
2 horas de duração (cirurgia intracraniana, em
54 Equipo aquecedor de fluidos
cavidade abdominal e torácica aberta) e
conforme indicação do anestesista.
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Coberto apenas quando houver registro de
recomendação do próprio fornecedor do
produto.
incluso no susto operacional do exame

55 Equipo BI
56 Espéculo vaginal/escova coletora

57 EPI

- Material de uso permanente; Sem finalidade
terapêutica; Pagar de acordo com e registro na
ANVISA ( de uso único ou não) Necessária
autorização prévia; Material de uso pessoal.
Ônus do cliente.

58 Faixa de Smarth

Pagar conforme taxa de uso negociada

59 Filme para printer/foto printer

Incluso no custo operacional do exame

60 Filtro Chemo Mine Spike

Não pagar, EPI ( em preparo de quimioterapia)
Coberto
apenas
quando
do
uso
de
quimioterápicos em que haja interação com
alumínio ( Ex. Paclitaxel e Cetuximabe),
conforme protocolo.
Pagar até 8 uni/dia. Cobrança maior, justificar
em prontuário com validação do auditor.
Não pagar, cosmético. Produto de uso pessoal,
ônus do cliente.
Pagar
apenas
itens
descartáveis
individualmente.

61 Filtro Sterifix
62 Fralda descartável
63 Hidratantes corporais ( Ex. Saniskin)
64 Imobilizadores
65 Lâmina para Tricotomizador

Coberto apenas para cirurgia neurológica.

66 Luva de procedimento não estéril

Pagar 20 pares/dia UTI, 15 pares/dia UTSI, até
10 pares/dia APT. Não pagar quando da
compactação da tabela ou existência de outro
acordo.

67 Manta térmica

Pagar mediante prescrição médica em cirurgias
com período acima de 02 horas de duração.
Pacientes com hipotermia extrema, crianças e
idosos acima de 60 anos.

68

Marcadores cirúrgicos externos (azul
caneta p/ marcação cirúrgica e similar)

patente, Pagar azul patente apenas quando da
investigação de trajetos fistulosos cirúrgicos.
Pagar para cirurgião e auxiliar conforme número
previsto em tabela. Não coberto quando da
compactação da tabela.
Material descartável e de uso único pagar por
internação.

69 Máscara com visor
70 Máscara de Venturi/reservatório

Sem restrição o pagamento de 01 para o
acompanhante, troca segue o protocolo da CCIH
( Hospital Aliança troca a cada 07 dias). Não
coberto para funcionários por tratar-se de EPI

71 Máscara respirador N95

Materiais de higiene pessoal do paciente ( ex. Pasta
72 e escova dental, sabonetes, barbeador descartável, Não pagar. Material de uso pessoal.
esponja, luva de banho, espátula)
73 Micronebulizador

Incluso na taxa de nebulização.

74 Óculos de proteção

Não paga EPI.
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75 Paramentação: gorro, propé e máscara

Pagar 01 unidade para o paciente e cada
membro da equipe, conforme nº de auxiliares
previsto em tabela, quando da não compactação
de tabela.

76 Placa de bisturi descartável

Coberto se descartável, exceto quando da
compactação da tabela.

77 Preservativo

Incluso no custo operacional do exame.

78 Pressurizador

Material de uso permanente

79 Prolongador de bisturi

Pagar conforme taxa de uso negociada.

80 Protetores de úlceras de decúbito

Coberto para pacientes de longa permanência,
mediante parecer do auditor.

81 Pulseira de identificação adulto

Não pagar, exceto para parturientes (mãe e
bebê)

82 Respiron – conjunto para respiração

Material de uso permanente

83 Saco para corpo (óbito)

Custo hospitalar

84 Seringa injetora de contraste

Pago 1/3 do valor segundo determinação da
ANVISA, material reutilizável.

85 Seringa preventiva

Sem evidências de resultados; Material de uso
permanente; Custo hospitalar; Necessária
autorização prévia.

86 Steri Strip

Sem finalidade terapêutica.

87

Necessária autorização prévia, mediante análise
Terapia por pressão negativa para tratamento de
de relatório médico, com parecer do médico
feridas (ex. VAC)
auditor.

88 Track Care

Coberto em UTI. Pagar troca a cada 72 horas.

89 Transofix

Coberto para lavagem de cavidades em
procedimentos cirúrgicos e realização de
curativos complexos que necessitem maior
volume de irrigação. Pagar valor negociado.

90 Vamp

Coberto na UTI e UTSI. Pagar para pacientes
com acesso venoso difícil e com necessidade de
exames diários.
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