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Fotit;ca Nacional de Atenção CardovaswIar de Ata Complexidade

Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta
Complexidade

Introdução

O Brasil vem passando por acentuado processo de transição epidemiológica,
constatada pelo aumento crescente das doenças crônicas não transmissíveis, bem como
sofrendo as conseqüências mórbidas da violência; porém, com presença ainda importante
e significativa de patologias ligadas ao subdesenvolvimento, como as doenças infecto-
contagiosas. A história natural de hipertensão arterial, arterosclerose e doença reumática,
insuficientemente modificada pelas ações de saúde e freqüentemente agravada pela
concomitància da ocorrência de diabetes ?7zeflztus, associa-se ao grande contingente
de cardiopatas, candidatas potenciais a intervenções cardiovasculares. A demanda
por procedimentos de alta complexidade tende a crescer, acompanhando o progresso
tecnológico e os avanços da ciência e da medicina.

O aumento da expectativa de vida da população brasileira, no entanto, não é
acompanhada do aumento da idade em que se iniciam as co-morbidades decorrentes
das doenças crõnicas não infecciosas. Se, por um lado, a população vive mais, com
unia estimativa de 32 milhões de idosos para o ano de 2020 [Organização Mundial da
SaúdeRMS)i, essa mesma população conhinua a adoecer predominantemente na quinta
década de ‘ida. Esseaumento no período de morbidade tem reflexos diretos na programação
de políticas de saúde, que devem objetivar tanto o aumento da expectativa de vida quanto
o retardo no inicio das co—morbidades. Estimando-se que 50°h de toda demanda de uso
de serviços de saúde ocorre nos últimos seis meses de vida de um indivíduo, é razoável
programar intervenções de Saúde Pública precoces, economicamente sustentáveis, que
atuem positivamente na expectativa devida, livre ou com o mínimo de incapacidades.

No cenário das doenças crànicas não transmissíveis, as doenças cardiovasculares são
as mais freqüentes causas de morbimortalidade, provocando tensão no hnanciamento do

Secretaria de Atenção à Saúde /M5
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sistema de saúde, principalmente no nível de atenção da alta complexidade, com grande

custo social. Sabe-se que uma parcela considerável dos eventos cardiovasculares poderia

ser evitada, bem como a qualidade de vida melhorada, se a oferta de ações em saúde, nos

três níveis de complexidade, estivesse bem dimensionada e devidamente equacionados os

fluxos, protocolos e processos de sua utili2ação. Portanto, a necessidade de uma intervenção

organizada e voltada para as doenças cardiovascuiares se faz premente em ações que

permeiem todos os níveis de atenção, construindo uma linha de cuidados centrada no

cidadão.

O desafio que se apresenta para o Ministério da Saúde (MS) desencadeado com esta

proposta de atendimento integral e integrado, requer uma discussão que, certamente, não

se esgotará no trabalho já realizado. Com a implantação desta Politica Nacional de Atenção

Cardiovascular de Alta Complexidade, pretende-se disciplinar a assistência às doenças

cardiovasculares no nível da alta complexidade e lançar uni embrião para a linha de

cuidados que venha a reduzir dou retardar o dano da doença cardiovascular.

Secretaria de Atenção à Saido / MS
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Diagnóstico de Situação da Atenção Cardiovascular de
Alta Complexidade

1. Dados de Morbimortalidade
No ano de 2002, o número de internações no Sistema Único de Saúde (SUS) foi de

11.713.749, das quais 2.731.766(23,32%) foram decorrentes de gravidez, parto e puerpério,
1.820.633 (15,54%) por doenças do aparelho respiratório e 1.216.394 (10,38%) causadas
por doenças do aparelho circulatório (Figura 1).

Outras
51%

Gravidez, parto e
puerpério

23%

Doenças do aparelho
resplratõHo

16%

Forte: M;nistái,u da Saúde,Deoartamento de lr.Formaçao e lntorrná::ca do SUS Datasus), Sistema de InformaçãoHospitalar 151111.

Figura 1 - Internações pelo Sistema Único de Saúde, segundo principais grupos de causas. Brasil,.

Entre as doenças do aparelho circulau5rio (total de 1.216.394 internações em 20021,
30,6% (372.591) das respectivas iniernações foram causadas por insuficiência cardíaca,

Secretaria de Atenção à Saude / tylS
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Outras doenças lsquémlcas
do coração

11%

Fonte: Ministério da Saüde, Departamento de nformação e Informática do SUS IDatasusl. Sistema de Informação

Hospitalar (SIHL

PD!Çtica Nacionjl de Atenção Cardioascular de Alta Comp’exdade

10,6% (128.938) por ‘outras doenças isquémicas do coração’ e 10,40% (126.986) por hi

pertensão essencial (Figura 2).

Insuficiência
cardiaca

Outras 31%

1

Ri Hipertensão arterial
(primária)

10%

Figura 2 - Causas mais freqüentes de internação por doenças do aparelho circulatório. Brasil,

2002

Quanto à mortalidade, no ano 2000, o Brasil registrou 946.392 óbitos, 27,53%

(260.555) dos quais causados por doenças do aparelho circulatório, 11,33’!u (135.699) por

“sintomas, sinais e achados anormais exceto clinicos e laboratoriais” (causas mal-definidas)

e 12,73% (120.493) por neoplasias (Figura 3).

Secretaria de Atenção à Saú:Ie /MS
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Doenças do aparelho
circulatório

28%

sintomas, sinais e achados
anormais em exames clínicos e

ambulatoriais
14%

Fonte: Ministério da saúde, Departamento de Informação e Informática do SUS (Datasus), Sistema de Informação
Hospitalar (SIHI.

Figura 3 - Mortalidade por causas. Brasil, 2000

A hipertensão arterial e o diabetes i,;eflitsts são patologias de elevada prevaléncia e
associadas ao aparecimento de complicações cardiovasculares. A estimativa do número de
pacientes com hipertensão arterial e diabetes ,rsdllt,is no nosso meio é demonstrada na
Tabela 1.

Neoplasias
13%

II,

ir

5)

Secretariado Atenção à Saúde /MS



Pol!tica Nalonal de Arnnçán Cardovascular de Alta Complexidade

Tabela 1 - Estimativa do número de hipertensos e diabéticos. Brasil, 2003

Estimativa Estimativa Estimativa
- D.scr1áo dehlpenensos de diabéticos dehlpenensas.dlabêtlas

Acre 25.536 12297 6.448

Alagoas 271.435 58850 29.425

Amapá 36474 6.616 3.308

Amazonas 251.561 144.054 72.027

Bahia 892797 311.769 155584

Ceará 475.770 292.377 146.188

Distrito Federal 44.000 25000 12.500

Espirito Santo 355 549 95.805 47.902

Goiás 1.044 240 256 646 728.323

Maranhão 307.921 124.177 62.088

t.lato Grosso 229 266 74.227 37.114

Matocrosso do Sul 196666 55196 27.598

Minas Gerais 2.131.794 5T8.950 259 475

Pará

.

588.290 274.709 137,354

Paraíba 280716 67.825 33912

Paraná 986.747 340.258 170.129

Pernambuco 618600 287.112 143556

Piaui 316 306 94.382 47.191

Rio de Jane;ro 1.675 721 570.007 285.000

Rio Grande do Norte 1 85.961 77.648 38.824

Rio Grande do Sul 1.013.029 261.361 130.680

Rondônia 92490 30.750 15.375

Roraima 23062 3.532 7.766

Santa Catarina 495 172 116865 58.432

São Paulo 3776.778 1.353.716 676.863

Sergipe 140 767 32.741 16.370

Tocantins 125 873 26 784 13.392

TOtAL 16.582.981 5.513.658 1756.824

Fonte. Ministério da Saúde. Depamtamtnto de Informação e Informática do SUS (Datasus), Sistema de Cadastramento e

Acompanhamonto de Hipertensos e/ou Diabéticos lHiperdial.

O número de pacientes inscritos no programa dessas duas patologias no país está

niuito aquém da expectativa de casos, corno podemos constatar na Tabela 2, segundo os

dados do Plano de Reorgan ação da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mdilitus

do Ministério da Saúde.

Serretaria rio Atenção à Saúe 7.15
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Polrica Notional de Atenção Card’ovasuIar de Alta Cornpexidade

Tabela 2 - Cobertura de tratamento de diabetes e hipertensão nas unidades federadas. Brasil,
2003

Hipertensos - mabdeicos

Unidades federadas Percentuai (%) de
aclerne. em

psscanp,aI C%l de
cobertura em relação aos cobettura em relaçãotratamento tratamentocasos estimado, aos casos estiniados

Acre 12235 4780 4.770 3699
Alagoas 83.595 3448 25 651 43,59
Amapá 6587 1806 3.207 48.47
Amazonas 37.862 1505 24 766 17.19
Bahia 427.792 47,95 155.640 50.02
Ceará 452.683 95,15 225.505 77.13
Distrito Federal 44.000 lOUCO 25.000 10000
Esplrito Santo 190.595 53,61 53.773 56,13
Goiás 188.568 18,06 53.916 21,01
Maranhão 137.394 44,71 66.568 53,61
Mato Grosso 81.773 35,67 26 385 35.5
Mato Grosso do Sul 80 760 41,06 26.718 48,41
Minas Gerais 1.420 681 6661 308 768 59.50
Pará 1 29.799 21,06 44.501 1620
Paraiba 193.770 69,03 49.240 72.60
Paraná 551.277 55,87 120.395 35,38
Pernambuco 380.968 61,59 1 13.957 39,69
PiauI 123.384 39,01 29.774 31,55
Rio deianeiro 321.148 15,16 118.940 20,87
Rio Grande do Norte 94.105 50,61 34 645 44,62
Ria Grande do Sul 435.455 42,99 130 112 49,78
Rondônia 28.787 31,12 13.983 45,47
Roraima 4 491 19,47 1.466 41,51
Santa Catarina 236.194 47,70 63 093 5359
São Paulo 1.436 368 11,55 377.038 27,85
Sergipe 60.081 42,68 20 775 63,45
Tocantins 47.514 37,75 10.466 39.08
TOTAL 7.207.890 43,47 2.129.052 38,61

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informação e Informática do SUS (Datasus. Sistema de Cadastramanto o
Acompanhamento de H’penensos e’ou Diabéticos :&4oerd,al.

lá
IS

lis
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Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade

2. Internações Gerais

Em relação às internações pelo SUS em 2002, é apresentada, na Tabela 3, a distribuição

por grupos/especialidades e freqüência das interna ções. Observe-se que as internações em

cardiologia clínica e cirurgia cardiaca totalizaram 8,29’o do total das internações pelo SUS.

Tabela 3- Internações pelo Sistema Único de Saúde,segundo 9rupos/especialidade e freqüéncia.

Brasil, 2002

Grupos!esp.dalldade [ Percentual(%)

TOTAL 12233793 100,0

Cirurgia obstétrica e panos 2342172 19,1

Pneumologia clínica 1932517 15,8

Doenças infecto-parasitáçias 829764 6.8

Cirurgia geral 821097 6,7

Cardiologia clínica 785309 5.4

Psiquiatria 754721 6,2

Cirurgia ortcoédica & traumasológica 650963 5,6

Cirurgia ginecológica 63529€ 3,2

Afecções genito-urinásias 413480 3,4

Gastroenterolog:a Clínica 393930 31

Distúrbios nutritivos/desidratação 300679 2,5

Neurologia clinica 281924 2.3

Cirurgia plástica e queimados 252163 2,1

Cirurgia cardiovascular 215258 1,8

Fonte: Ministério da saude, Departamento de Informação e Informática do sus tDatasus), sistema de Informação Hospitalar

Is 1H
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Em relação ao valor financeiro, o peso das itiiernações em cardiologia clínica e cirurgia
cardíaca ë maior, correspondendo a 17% do total financeiro, o que supera todos os outros
grupos de especialidade isoladarnente (Tabela 4).

Tabela 4- Internações pelo Sistema Único de Saúde, segundo grupos/especialidade e valor
financeiro. Brasil, 2002

Grupos/espedabdade — —

— —

— flIoriRSi
ecentuai4

TOTAL £406.950.008,50 100,0

Cirurgia Obstétrica (partos) 659971 391,50 12.2

Pneumologia clinica 647.73358293 12.0

Cirurgia cardiovascular 581549 511,90 10,8

Psiquiatria 480.304.812,27 8,9

cirurgia geral 417.978 980,32 7,7

Cirurgia ortopédica e traumatológica 355.842284,37 6,6

Cardialogia clinica 334.397.875,81 6,2

lar Fonte: Mn,stér,o da Saüde, Departamento de Informação e lnformâtica do Sus tDatasusl e banco de dados do Si5tema de
Informação Hospitalar 151H).
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Em relação ao tempo de permanência, o peso das internações em cardiologia clínica e

cirurgia cardiaca é menor, correspondendo a 7,7% do total dos dias de internação (Tabela 5).

Tabela 5 - Internações pelo Sistema Único de Saúde, segundo grupos/especialidade e perma

nência. Brasil, 2002

Grupo/especialidade Permanéncia (dias) Percentual 1%)

TOTAL 71.737.090 100,0

Psiquiatria 18.583.937 25,9

Pneumoooa cCnica 9.307 980 73.0

Cirurga obstétrica (panos) 5.147 933 7,2

Doenças infecto-parasitárias 4.625 402 6,4

Cardiologia clínica 4.432.728 6,2

Cirurgia geral 3.583.91 1 5,0

Cisurgia ortopédca e lraumato!ógca 3.402.996 4,7

Oncologia clínica/cuidados prolongados 3.135.079 4,4

Castroenterologia clínica 2.048 304 2,9

Afecções gento-urinár)as 1.957.053 2,7

Neurologia cl:nica 1.893 662 2.6

Doenças do recém.nascido 1,722.229 2,4

Cirurgia ginecolúgica 1,516.654 2,1

Neurocirurgia 1.326263 1,9

Disrú,brus rurr,t,eosídesidraração 1.174 008 1,6

Cirurgia plástica e queimados 7.748.336 1,6

cirurgia cardiovascular 1.102 135 1,5

Fonte Ministério da Saúde. Departamento de Informação e Informática do SUS Datasus). Sistema de Informação Hospitalar

15*51
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No tocante aos óbitos durante as internações, o percentual atribuível aos dois grupos
de internações é de 16% (Tabela 6).

Tabela 6- Internações pelo Sistema Único de Saúde, segundo grupos/especialidade e óbitos.
Brasil, 2002

Grupo)especlalldade Óbitos Percentual 1%)

Pneumologia clínica 56504 16,9

Cardiclogia clínica 47336 14,1

Neurologia clinica 32.725 9,8

Doenças infecto-parasitárias 30611 9,1

Oncologia dinica/cuidados prolongados 22.219 6,6

cirurgia geral 21.657 6,5

Gastroenterologia clinica 19254 5,9

Neurociwrgia 16.675 5.0

Distúrbios nutritieos/desidratação 16.114 4,8

Doenças do recém-nascido 13.145 3,9

Cirurgia oriopéd-ca e traumatolôgica 8955 2,7

Afecções gen:to-urinárias 8654 2.6

Endocrinologia 6.632 2,0

Transplante 6.259 1,9

cirurgia cardiuvascular 6249 1,9

lar Fonte-Ministério da Saúde, Departamento de Informação e Informática do SUS (DatasushSistema de Informação Hosptalar
ISIHI

Secretaria de Atenção á saúde 1 MS
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Quanto ao valor médio das internações (Tabela 7), a Cirurgia cardiovascular tem o 20

maior valor médio; já a cardiologia Clínica fica abaixo da média geral.

Tabela 7 - Internações pelo Sistema Único de Saúde, segundo grupos/especialidade e valor

médio da autorização de internação hospitalar. Brasil, 2002

- •_n_’_
o)especiaIidade

_________

.

ValormédiodeMH9RS)

Transplante
5.908,29

Cirurgia cardiovascular
2.707,64

Cirurgia oncológica
1525,30

Neurocirurgia
1.379,08

Cirurgia múltipla
135216

Oncologia cllnica!cuidados prolongados
927,57

Reabilitação
877,25

Aids
784,74

Doenças do rezém’nasrid
646.63

Psiquiatria
636,40

Outras cUnicas
564,39

Cirurgia ortopédica e traumatoógica
52256

Doenças congénicas e hereditárias
513,95

Cirurgia geral
509.05

Mëdia de todas as internações
441,97

Cirurgia plástica e queimados
433,71

Cirurgia urolõgica
428,01

Cardiologia clinica
424,20

a) AIH’ autorização de internação hospitalar

Fonte Ministério da Saúde.Departamento de lníormação e Informática do SUS (Datasus,Sistema de informação Hospitalar iSlHl.
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Quanto à letalidade (Tabela 8), as internações por cardiologia clínica resultam em
óbito para 6,096 dos casos, enquanto as internações em cirurgia cardiovascular têm
letalidade menor, de 2,9%. Quanto à mëdia de permanência, as internações nos subgrupos

ir em questão têm duração entre Se 6 dias (Tabela 9).

Tabela 8- Internações pelo Sistema Único de Saúde, segundo grupos/especialidade e letalidade.
Brasil, 2002

i
GUPOÍ.a

—

—

de IMaildade j%)

Aids 19,69

Oncologia clnica’cuidadcs protongados 12-57

Neurologia clínica 1161

Neurocirurgia 1062

Doenças do recém-nascido 6,25

Cardologia clínica
- 6,00

Doenças congénitas e hereditárias 5,43

Distúrbios nuthrtvos/desidratação 5,36

Gastroenteroíogia clínica 5,04

Endocrinologia 4.88

cirurgia iúltipla 4,80

Hemopasias 4,41

Doenças Infecto-parasitáfas 3.69

Tiansplante 3,51

Pneumoíogia clínica 2,92

Cirurgia cardiovascular 2,90

Fonte:Ministério da Saúde,Departamento de Informação e Informática do sus (Datasus). Sistema de Informação Hospitalar
1 SIPi
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Tabela 9- Internações pelo Sistema Único de Saúde, segundo grupos/especialidade e média de

permanência Brasil, 2002

Grupo/especialidade Média de permanéncla (dias)

Psiquiatria
24,62

Reabilitação
2739

Oncologia tllnica!cuidados prolongados 1774

Aids
1697

Doenças congênitas e hereditárias 9,75

Dermatologia
8,92

Neurocirurgia
8,46

Doenças do recém-nascido
8,79

Transplante
792

Hemopatias
7,D3

cirurgia ontológica
6,74

Neurologia clinica
6,72

Endocrinologia
6,39

cirurgia múltipla
5,87

Cardiologia clnica
562

Doenças inftcto-parasitárias 5,57

Doenças músculo-esquelética,
5,54

Outras cCnicas
5_35

Gastroenterologia clinica 5,20

cirurgia cardiovascular
$12

Fonte:l,linistério da Saúde,Departamento de Informação e Informática do sus (Oarasus), Sistema de Informação hospitalar

151H 1
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3. Dados de Produção e Distribuição dos Serviços

Atualmente, o Brasil conta com 212 serviços da área de cardiologia cadastrados no
Sistema de Alta Complexidade do Ministério da Saúde (alguns hospitais encontram-se
cadastrados pela Portaria SAS/MS n° 66/93 e outros pela Portaria SAS/MS a° 227/2002).
Desses, 188 serviços, distribuídos cm 23 Estados, realizam cirurgia cardíaca (Figura 4).

45
42

40
Total BrasII= 1881

20 19

:2 n h ü H 1 U r 4 ii1i hrLL*
& & s ,

q’ ‘P4 4’ 49

Fcnte:Ministério da SaúdeCadastro do Sistema de Alta complexidadelccAcA/DAE/SAS/MS

Figura 4- Serviços de cirurgia cardíaca atuantes pelo SUS, segundo unidade federada. Brasil,
2003

Apesar deum número significativo de serviços cadastrados, a área de cirurgia cardiaca,
pela complexidade e especificidade de procedimentos, não encontra serviços e capacida
instalada de atendimentos uniformemente distribuídas no pais, o que determina

italar necessidade de um fluxo interestadual de pacientes para a realização dos procedimentos
de cirurgia cardíaca, resultando em iniqüidade no acesso a esses procedimentos. 1)0 total

Secretaria de Atenção à Satide /MS
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6,

5

4

3

2

o

Total Brasil = 20

A Figura 6 apresenta os procedimentos cardiovasculares

realizados com mais freqüência, no período de 2000 a 2002.

de alta complexidade

1

de serviços cadastrados, 20 hospitais gerais, distribuídos em dez Estados, realizam somente

implante de marcapasso cardíaco permanente (Figura 5).

6

2

:1
1 1_ 1 HHttI t.H

? & a . 4 4
Fonte: Ministério da Saúde, cadastro do Sistema de Alta ComplexldadelccACA/DAEISAS/MS

Figura 5 - Serviços que realizaram somente implante de marcapasso cardíaco permanente, por

unidade federada. Brasil, 2003
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de 30.000

25000

20.000

15.000

10.000

5.000

Fonte Ministério da Saúde, SUS (Datasusi, Sistema de Informação
Hospitalar (SIH).

Figura 6- Procedimentos mais realizados em atenção cardiovascular de alta complexidade.
Brasil, 2000 a 2002

‘por
As cirurgias cardíacas decorrentes de patologias congênitas eram cobradas mediante

uni único código (32021011: Correção Cirúrgica para Cardiopatia Congénita) att o seu
dade desmembramento, por determinação da Portaria SAS/MS n°402, de 12 de junho de 2002,

em códigos diferentes para distintos tipos de cirurgia realizada, com valores diferenciados.
A produção por lhixa etária e macrorregião do pais está discriminada na Tabela 10.

2000

2001

2002

32023014
Arg ioplastia
coro na riana

32011015 32015011 32020015 32013019
Revascularização Implante de Implante de Troca de gerador de

miocárdica marcapasso cardiaco prótese valvar marcapasso
com uso de intracavkário de única

extracarp&ea càmera

Departamento de Informação e Informática do

Secretaria de Atenção à Saúde / MS
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Tabela 10 - Realização de cirurgias cardíacas por cardiopatia congénita, segundo macrorregião e

faixa etária. Brasil, 2002

Abaixo nifta 1a4 Safl 13ai8 19a40 40a80
Macrorregiso Total

dei mas 1 ano anos anos
4hanos

anos anos e mais

Norte 2 10 23 29 13 30 12 119

Nordeste 34 794 387 307 94 191 71 1.278

centro-oeste 46 155 181 130 28 77 43 660

Sudeste 298 650 882 633 213 356 355 3.387

Sul 194 355 345 230 78 154 124 1.480

TOTAL 574 1.364 1.818 1.329 426 808 605 6.924

Fonte: Ministério da Saúde,Departamento de Informação e Informática do SUS loatasus), Sistema de Informação Hospitalar

ISIHI.

4. Acesso às Internações

No Brasil, o acesso às internações na cardiologia de alta complexidade foi de 53,95

internações por 100.000 habitantes/ano em 2002; e de 57,3 internações por 100.000

habitantes/ano em 2003. Na avaliação da eqüidade no acesso, observa-se heterogeneidade

importante entre as unidades lderadas de residência (Figuras 7 e

Secretaria de Atenção à Saude! MS
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e
00012

O 2002 Eletro6siolcgia cardiaca

0001 - -

2002 Cirurgia endovas:uar extracar
O 2C02 Hemodinâmicos e cardiologia in

00008 —-
2002 Cirurgia vascular
2002 Cirurgia cardiovascular pediátrica

0,0006 2002 Cirugia cardiovascular

9 00004

8
0.000: JILEI hi ij iiti ÍÍÈ i iii
#&

Fonte M:nistêrio da Saúde, Departamento de Informação e Informática do SUS Qatasusi, Sistema de
Informação Hospitalar iSlH); Fundação Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE).

Figura 7- Internações em cardiologia de alta complexidade — distribuição per capita, por
subgrupo e unidade federada de residéncia. Brasil. 2000

0,0012
EI 2003 Eletrofisiologia cardlaca

80 0,001 Li 2003 cirurgia endovascular extracar
O 2003 Hemodinãmicos e cardiologia in

0,0008 2003 cirurgia vascular

24 2003 cirurgIa cardiovascular pediãtrica r0,0006 — 2003 Cirugia cardiovascular
.

talar 00004
.

00002ijj’’j ii iii i Í
395 Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Informação e Informática do SUS Datasus) Sistema de
.000 informação Hosp.talar iS’Hi. Fundação Irstituto Brasieiro do Geografia e Estatistica (IBGEi

jade Figuras - Internações em cardiologia de alta complexidade — distribuição per capita, por
subgrupo e unidade federada de residência. Brasil, 2003
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A oportunidade de acesso, entre 2002 e 2003, teve um aumento de 6,2%, distribuídos

entre as unidades federadas deforma heterogênea (Figura 9).

60

io
-15

flPn ii hL
b

u
Fonte: Ministério da Saúde. Departamento de Informação e lnformtica do sus IDatasus), Sistema de Informação

Hospita’ar (StHI; arquivos RD 200201 2200306 de todas as unidades federadas; Fundação Instituto Brasileiro de Ceografa

e Estatística lIeGE)

Figura 9- Cardiologia da alta complexidade — internaçães por unidade federada de residéncia e

percentual de incremento entre projeção de 2003 e 2002. Brasil
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Diretrizes do Novo Modelo de Atenção Proposto

• 1. Inversão do Modelo

A atenção aos agravos das doenças crónicas não transmissíveis apresenta um razoável
nível de estruturação, correspondendo, cm grande parte, aos procedimentos propedéuticos
e terapéuticos da alta complexidade; e sendo cercada de grande interesse pelos seus
prestadores. A prevenção e os cuidados em relação a essas doenças, entretanto, são
freqüentemente negligenciados. Tal situação leva a uma enorme demanda por realizações
de procedimentos, muitas vezes sem atender a necessidade do usuário, conduzindo a uma
atenção fragmentada e não hierarquizada.

Urge a necessidade de um modelo de atenção aos usuários com cardiopatia, de
íhrma integral e integrada. Esse modelo deverá envolver os três níveis de atenção, ser
hierarquizado e centrado no usuário, construído a partir da atenção básica. A média e a alta
complexidade encarregar-se-ão das ações suplementares ou complementares. Na atenção
básica, locus da abordagem integral do usuário, será feito todo o planejamento das ações
de saúde do paciente, desaparecendo, portanto, a prática com enfoque predominante nas
ações em saúde de alta complexidade.

:iae

2. A Integralidade da Atenção à Saúde

Integralidade significa oferecer ao usuário acesso a todas as dimensões do processo
saúde-doença, ou seja, garantir a disponibilidade de todos os serviços indispensáveis
ao atendimento das suas necessidades de atenção básica, apoio diagnóstico, serviços
especializados dc média e alta complexidade, assistência fiirmacêutica, atenção a urgéncias
e emergências e internação hospitalar. Nesse contexto, incluem—se tamhêin as ações
intersewriais que resultam na melhoria da qualidade de vida e, dessa maneira, propiciam
melhora nas condições de saúde da comunidade.

Secretaria de Atenção á Saúde IMS
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A integralidade deve ser construída em qualquer ponto do sistema onde se inicie a

atenção. Entretanto, a atenção básica deve constituir o ponto privilegiado para o primeiro

contato, o acolhimento e a construção de vínculos com as equipes de saüde. Esse também é

o local prioritário para que os exercícios da clínica e do cuidado aconteçam sob o parâmetro

da valorização de todas as dimensões humanas.

A humanização do atendimento deverá estar presente em todas as instâncias de

efetuação. Na atenção básica, esse processo dar-se-á a partir do vinculo e da identificação

de necessidades pelas equipes de saúde, definindo projetos terapêuticos multiprofissionais,

fazendo o acompanhamento da evolução dos casos e também o seu atendimento em outros

níveis, quando foro caso. A equipe será capaz de se representar a principal referência para

o usuário. Além de cuidadoras, as equipes serão permanentes gestoras do caso e gestoras

da clínica, responsáveis peio acompanhamento do projeto Lerapêutico mesmo quando este

se encontrar nos demais níveis da atenção. Os encaminhanwntos para especialistas deverão

acontecer quando estritamente necessários, significando que as primeiras decisões serão da

competência dos profissionais da atenção básica, que deverão esgotar todos recursos do seu

nivel de atenção.

Para construir esse desenho de atenção integral de qualidade (Figura 10), é

indispensáv& aumentar a resolubilidade da rede básica, reduzindo a necessidade de

encaminhamentos e aumentando o grau de responsabilização das equipes de saúde diante

dos usuários — e grau de confiança destes no cuidado que lhes é prestado.

1
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a
Atençao Basicao

7 A
‘

Alta Apoio
6 It Complexidade Diagnóstica e

Urgência e Terapêutico
Emergência

jti
Especialidades Medicamentos

Figura 10- Organograma da atenção integral à satde. Brasil, 2004

1: Em um projeto terapêutico integral, vários serviços fázem parte da linha de produção
te cio cuidado. São serviços de saúde centrados no usuário. O elemento estruturante

da assistência é a sua necessidade, identificada pela equipe e trabalhada em projetos
terapéuticos integrais. Essa organização do cuidado implica uma grande capacidade
gestora, de interlocução e de negociação, bem como de integração dos diversos níveis de
atenção, para garantia de:

• Disponibilidade de recursos para todas as ações
2. Fluxos assistenciais centrados no usuário, facilitando referências e contra—

referências, com:

— instrumentos que propiciem reíeréncia aos diversos níveis de atenção { definição
de fluxos regulados, apoio matricial e outras ferramentas de articulação — central
de marcação de consultas, central de internação, uso de informatica e outros); e

Secretaria de Atenção à Saude /MS
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1

- contra-referência para o nível de atenção básica, onde se deve construir o

principal vinculo para o acompanhamento permanente do usuário sob cuidados

das equipes da rede assistencial.

3, Equipe de atenção básica responsável pela gestão do projeto terapêutico a ser

executado, na linha do cuidado integral.

O sucesso dessa estratégia depende não apenas da regulaçãodecontratação deserviços,

mas também de um modelo de atenção voltado para os resultados em saúde, passíveis de

mensuração por indicadores sensiveis. Dois outros aspectos também são essenciais:

1. Definição clara dos protocolos de atendimento — rotinas definidas e baseadas em

diretrizes atualizadas e especializadas

2. Capacitaão efetiva dos profissionais encarregados dc e todos os niveis de atenção

Secretaria do Atenção a Saúde ‘MS
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Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta
Complexidade

1. Princípios Básicos

A atenção adequada aos pacientes portadores de agravos à saúde depende da
atuação coordenada de equipes especializadas, dos recursos materiais e das instalações
físicas apropriadas, haja vista o contingente considerável de indivíduos que necessitam se
submeter a procedimentos de alto custo e complexidade. Reconhecendo essas necessidades,
o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Atenção Especializada da Secretaria
de Atenção à Saúde, em consonância com os principios do SUS e o preceituado na
Norma Operacional da Assistência à Saúde-NOAS 01/2002, estabeleceu unia estratégia de
atenção em alta complexidade baseada na lógica da hierarquização e na formação de redes
construídas a partir da atençãn básica, lendo como princípios básicos:

a) Integralidade de ações:
- dimensionamento do processo saúde-doença;

1 - atendimento das necessidades;

4 - adesão à Politica de 1-lumanização do SUS — humanização da atenção;

1 - produção de Saúde como resultado

I b Estimulo a mecanismos de acolhimento do paciente
c) Promoção da eqüidade do acesso aos serviços, principalmente nas regiões do pais1 com baiw concentração de estrutura de saúde
d ) Aprimoramento do acompanhamento e avaliação como instrumentos de gestão

para garantia da qualidade do atendimento
e) Participação e controle social
O Capacitação de recursos humanos envolvidos com a assistência e com o controle e

— a avaliação.

1 g) Organização da assisttl1cia aos pacientes, cm serviços hierarquizados e
regiooaliiado. com vistas à melhoria do acesso.

k
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2. Metodologia de Desenvolvimento

O Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral de Alta Complexidade

Ambulatorial/DAEISAS, estabeleceu um cronograma de trabalho para a reestruturação

da assistência cardiovascular de alta complexidade do SUS, onde os serviços serão

hierarquizados e regionalizadoscom base nos princípiosda universalidade e da integralidade

dos serviços de saúde.

A necessidade de estabelecer uma no’a conformação das redes estaduais e/ou regionais

de atenção em alia complexidade cardiovascular, definir o seu papel na atenção à saúde —

qualidades técnicas necessárias ao bom desempenho de suas funções .— e atualizar o sistema

de credenciamento, adequando-o à prestação dos procedimentos de alta complexidade, alta

tecnologia e alto custo, levou o Ministério da Saúde à promoção e realização de urna oficina

de trabalho em novembro de 2003. O propósito dessa oficina era discutir, juntamente com

todos os interessados no processo, o desenvolvimento de unia normatização para a área

cardiovascular englobando todos os serviços de sua competência.

Participaram do grupo representantes dos seguintes úrgãos:

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)JMinistério da Saúde

- Coordenação do Sistema Nacional de Transplantes/DAE/SAS/MS

- Coordenação-Geral de Alta Complexidade Ambulatorial/DAE/SAS/MS

- Coordenação-Geral de Média Complexidade Amhulatorial/DAE/SAS/MS

- Coordenação de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellztus/LJAE/SAS/MS

— Coordenação de Suporte Operacional de Sistemas/MS

— 1)epartamento de Arritmia e Fletrofisiologia Clínica II )aec )/SBC

— Departamento de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica/SBCCV

— Departamento de Estimulação Cardiaca Artificial ( l)eca)/SBCCV

— Instituto do Coração ( Incor) —131

— Instituto do Coração ( lncor 1—SI’

— Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras ( INCL)—RJ

— Sistema de Informações/1)erac/SAS/MS

— Sociedade Brasileira de 1 Iemodinãmica e Cardiologia Intervencionista 1 SBFICI

Secretaria de Atenção à Saude ‘MS
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t - Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular
(Sobrice)

- Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBAC\’
- Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)
- Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV)

Após várias reuniões e discussões do grupo, foi elaborada a proposta de normatização
para a área de assistência cardiovascular, englobando desde a definição de red’s estaduais
e/ou regionais de atenção em alia complexidade cardiovascular, normas específicas de
cada serviço da assistência cardiovascular, estabelecimento de parâmetros e tabela de
procedimentos. Sobre esses pontos e o fruto do trabalho conjunto do grupo, foi elaborada
e publicada a Portaria Ministerial GM/MS n° 1.169, de 15 de junho de 2004, instituindo
a Política Nacional de Atenção Cardiovascular dc Alia Complexidade e esiabelecendo a
formação de redes estaduais e/ou regionais. A Portaria SAS/MS n° 210, da mesma data,
define a composição dessas redes e normaliza o recadastramento de unidades de assistência
em alta complexidade cardiovascular, substituindo as portarias até então vigentes: SE-SAS/
MS n°24, de 12/09/2000; SAS/MS n°450, de 10/07/2002; SAS!MS n° 226, de 04/01/2002; e
GM/MS n° 640, de 03/04/2002.

As novas portarias estabelecem que as unidades prestadoras de serviços para o SUS
em alta complexidade tenham real e forte integração com o Sistema Único de Saúde no
âmbito de gestão a que estão subordinadas, definam mecanismos de avaliação e forneçam
instrumentos de controle e regulação. São medidas que visam corrigir distorções até
então presentes no sistema de cadastramento e habilitação das unidades prestadoras
de procedimentos em alta complexidade, como, por exemplo, o credentiamento de
unidades sem considerar as reais necessidades do sistema local e/ou regional de saúde,
comprometendo sobremaneira a atenção aos pacientes usuários do sistema.

O cumprimento, por parte dos gestores e dos prestadores de serviços dos quesitos
constantes nessas portarias, levará, necessariamente, a urna nova con formação do
atendimento, possibilitando o alcance da integralidade e da eqüidade no aesso da atenção
à saude.

Secretaria de Atenção 3 Saúde / MS
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3. Redes Estaduais e/ou Regionais de Assistência Cardiovascular

O cadastraniento das unidades de assistência em afta complexidade cardiovascular, estabelecido

por essas mesmas portarias, também visa à estruturação de redes estaduais e/ou regionais, de acordo

com o que preceitua a NOAS O 1/2002. Considerando os princípios da universalidade e da integrali

dade das ações de saúde, as redes propostas terão por objetivo garantir a atenção aos pacientes nos

vários níveis de complexidade, estabelecendo fluxos de referência e contra-referência, assim como

mecanismos de avaliação, supervisão e controle da assistência prestada, dentro da Política de Atenção

ao Portador de Doença Cardiovascular.

4. Recadastramento

Nova conformação das unidades

A forma de cadastramento proposta apresenta uma nova conformação dos

prestadores na assistência em alta complexidade, considerando-se a possibilidade de

prestação de serviços especificos dentro de suas possibilidades de atendimento, sem abrir

mão das exigências gerais necessárias à formação de redes assistenciais (Anexo 1 da Portaria

SAS/MS n°210, de 15/06/2004). Assim, as unidades de assistência em alta complexidade

passam a ser entendidas como unidades hospitalares em condições técnicas satisfatórias,

instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência

especializada, oferecendo uni conjunto de serviços em áreas especializadas, variável

conforme a sua capacitação e em consonância com as portarias SAS/MS.

5. Criação de Centros de Referência em Alta Complexidade

As Portarias também instituem os Centros de Referência em Alta Complexidade,

unidades assistenciais que, além de oferecerem serviços de assisténcia nas áreas propostas,

S&retaria de Atençào à Saúde /MS
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exercem um papel auxiliar junto ao gestor público, de caráter técnico, na definição de
políticas de atenção dirigidas às patologias cardiovasculares. Os Centros de Referência
serão coordenados pelo Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Atenção
Especializada da Secretaria de Atenção à Saúde.

6. Instrumentos de Apoio aos Gestores Públicos

Estratégias de fortalecimento das ações de controle, regulação e avaliação

a) Estabelecimento de parãmetros a serem observados, previamente ao credencia
me n to:
- Base territorial de atuação
- População a ser atendida
- Cobertura assistencia) necessária
- Capacidade técnica e operacional dos serviços
- Distribuição geográfica dos serviços
- Série histórica de atendimentos realizados, considerando-se a demanda

reprimida.

- Mecanismos de acesso, fluxos de referência e contra-referência.
b) Os parâmetros supracitados (subitem a) exigem produção mínima com qualidade,

induzindo as unidades de assistência em alta complexidade a uma maior
capacitação, restrições ao número de unidades com potencial de credenciamento
e, conseqüentemente, facilidades para a gestão pública no controle, regulação e
avaliação dos serviços prestados.

cl Criação dos Centros de Referência, com o objetivo de subsidiar o gestor na
tormação e gerenciamento da rede assistencial.

dl Compatihilizaçãodo cadastramentodeunidadesdeassisténciadealtacomplexidade
com o seu perfil de atendimento, possibilitando unia real integração dos prestadores
com o sistema.

Secretariado Atenção à Saúde / tas
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e) Aperfeiçoamento do sistema de informação, mediante:

- Incorporação dos registros dos procedimentos no sistema informatizado

— Incorporação de instrumentos para avaliação de qualidade

f) Controle, pelo gestor, dos procedimentos considerados de alto custo, mediante

estratégia de avaliação de incorporação de tecnologia e acompanhamento do

custo/efetividade/utilidade desses procedimentos pelos Centros de Referéncia, visto

que tais procedimenws serão realizados, até a avaliação e incorporação definitivas,

somente pelos Centros de Referência.

g) Fortalecimento do papel dos hospitais de ensino na rede de atenção, tanto no auxilio

da gestão como na ampliação da produção de serviços. Essa estratégia possibilita a

estruturação da pesquisa e do ensino voltada ‘a aplicação de resultados na rede do

Sistema Único de Saúde; e tamliëm possibilita ao gestor qualificar a atenção aos

pacientes nos diversos níveis da atenção.

li) Fortalecimento da integralidade das ações, exigindo das unidades cadastradas

o atendimento e realização de exames e procedimentos para diversos níveis de

atenção, evitando a autorização para a realização de procedimentos isolados.

Secrctari3 de Atenção à Saúde / 515



Politica Nacional de Atenção Card[ovascular de Alta Coniplexidade

• ANEXO 1

‘,

..tr

MINISTËRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

Portaria N 1 169/GM Em 15 de junho de 2001.

Institui a Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade,

dá outras providér.cias.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atrihuicõea,e

Considerando a necessidade de garantir o atendimento integral aos portadores de patologías
carditsvaseulares do Sistema CTnico de Saúde - SEIS;

Considerando a necessidade de organizar a assistência aos referidos pacientes, em serviços hierarquizados

• e regionalizados, e cons base nos principios da universalidade e integrabdade das ações de saúde;
Considerando a necessidade de garantir a esses pacientes assistéiscia nos vários niveis de complexidade,

por intermédiis de equipes multiprofissionais, utilirando—se de tés nicas e métodos terapéuticos específicos;
Considerando a necessidade de uma nova conformação das Redes Estaduais e/ou Regionais de Atenção

em Alta Ctsnsplexidade Cardiovascular, bem como a de determinar o seu papel na atenção à saúde e as qualidades
técnicas neLessárias ao bom desempenho de suas funções;

(tossi derando a necessidade de atualizar o siste na de ereden Liam coto e adequá -lo à prestação dos

procedimentos de Alta Complexidade, Alta Tnologia e Alto Custo;
• Ucoisiderando a necessidade de aperfeiçoansento do sistema de inflirosação, rereote à Assisténcia

Cardiovasctilar;

(:onsidcroido a necessidade de estabelecer mecanismos de regttlaçào, fscahzação, controle e as aliatão da

assisténcia prestada a esses pacientes; e
Constderando que a assistéocia a pacieistcs port,tds’res de patologias cardiovasculares exige uma estrutura

hospitalar de alia consplcxid,tde, com área fisica adequada, profissionais qttaltticados e suporte de serviços

atixiliares de diagnostico e terapia,

Secrotaria de Atenção à Saude MS
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R E SOL \T E:

Art. 1 In sti ti ir a Política Nacional dc A Cfl LR) Carcli ovaseula r de AI a Complexidade, por meio da

organização e implantação de Redes Estaduais e/ou Regionais de Atenção em Alia Complexidade Cardicsvascular,

que serão compostas por seniços de assistência de Alta Complexidade Cardttsvascular. situados em Unidades de

Assistência em Alta Complexidade Cardksvaseular e Centros de Rekrúneia CIII Alta Complexidade Cardiovascular,

no território nacional.

Art. 2° Determinar que as Secretarias de Estado da Saúde estahelvçant um planejamento reelonal

hierarquizado para formar a Rede Estadual e/ou Regional de Atençãts em Alta Complexidade Cardiovaseular, com a

finalidade de prestar assistência aos portadores de doenças do sistema cardiovascular que necessEtem ser subrncttdtss

aos pmeedimentos classiflcados como de Alta Complexidade

Parágrafo único. A Rede de Atenção em Alta Complexidade Cardttsvascular será composta por:

— Unidades de Assistência em Alta Cotisplexidade Cardiovascular; e

II - Centros de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular.

Art. 3 Determinar que as Unidades de Assistência em Alta Complexidade Carditwascular e os Centros

de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular devem oferecer condições técnicas, instalações fisicas,

equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada a portadores de patologias

cardiovasculares e desenvolver firte articulação e integração ctstn o sistema local e regional de atenção à saúde,

incluindo, na sua solicitação de credenciameoto, os critérios da Politica Nacional de Humanização.

Parágrafo único. As aptidões e atribuições dos serviços de assistência de Alta Ctstnplexidacle

Cardiovaseular situtdt,s em Unidades de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascttlar e nos Centros de

Referência cai Alta Complexidade Cardi.svascular serão regulamentadas pela Secretaria de Atenção à Saúde

— SAS!NIS em portaria especifica.

Art. 4° Determinar às Sceretarias de Estado da Saúde e às Secretarias Municipais de Saúde CIII Gestão

Plena dl) Sistema, de acordo com as respectivas condições de gestão e a divisão de responsabilidades dciittida

na Norma Operacional da Assistência à Saúde — NOAS-SUS (11/2002, a adoção das providências neeessárits à

implantaçãts das Redes Fsttdttais e/ou Region.tts de Atencão em Alta Complexidade Cardi,vastthtr. bens como

a organizaçã’s, ls;thtlitaLãt,. redenciamentis e itstegrttão das Unidadcs de Asstsléncia em Alta Complexidade

Cardisivascular e a dos Cetttros de Referência cm Alta Ctttnplexidtde Cardiovascular qtte uinfl’tirãti essas Redes.

Art. 5° Criar uma Câmara Tecntca, subordinada à Secretaria de Atenção à Saúde — SASJM 5, com o

obietivo de aç tsntpanha r .t implan ttção e intpletnen taç ãtt da politica instituida pelo artigo 1’ desta Port a ri a.

Art. 6° Estabelecer, no prazo de cento e vinte dias, os seguintes tnstrutttentos de gestão:

— avaliaçi o da qualidade das Utsiclades cadastradas e das No rtnas de Ac ompaohattseo to de Procedinse tios

de Alt a t tstnplexidade;

II — fortt,ul ir ti s de registros de p reenc lii t,tc til o ttbri gatti ri’):” Registro Brasileiro de Circi rgia Lardiova ti la r’

Secretaria de Atenção à Saude/ MS
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‘Registro Brasileiro de Ntarcapasso, Desúbrilador e Ressincronizador Cardiacos”, “Registro Brasileiro de Cirurgia
\‘ascu]ar’, Registro lirasileiro de Procedimentos da Cardiologia tnten’encionista’ “Registro Brasileiro de
Pn ed i ti—co los End i iva s. t: lares Extra a rd iacos e Regia t rci II rasi 1 e iro de Procedi t::eIl is’ s em E ei ri) 1 siologia’:

Art. 7’ Determinar que a Secretaria de Atençãí’ à Saúde — SAS!MS adote as medidas necessárias à
i inpla ntação do disposto nesta Port Iria.

Art, 8’ Definir que is quantitativo minlmo de procedinwntos regulamentados pela SASIMS, quando
devidamente autorizados, tenham a sua realização e pagamento garantidos, com vistas à issanutenãts da qualidade
do serviço.

Art, 9’ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria Conjunta SE-SAS/
MS n’ 24, publicada no DOU o’ 177-E, de 13 de seteml,rsi de 2000, Seçãcs 1, página 52, a Portaria SAS/MS n’45t),
publicada no DOU n’ t33, de 12 de julho de 2002, Seção 1, página 72, a Portaria SAS/MS n’ 227, publicada no
DOU n’ 65, de 5 de abril de 2002, Seção 1, página 73, e a Portaria n° 610/GM, publicada no DOU o’ 65, de 5 de
abril de 2002, Seçati 1, página 57.

HUMBERTO COSTA

DOU- 115 P0- 57 SEÇ- 1 DE 17,06,t%
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ANEXO 2

MINISTËRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

Portaria SAS/MS n°210, de 15 de junho de 2004.

O Secretilri,, de Atenção à Saúde, no uso de suas atril,tiiçües, e

Considerando a Portaria 1. lh9JG\l, de IS de junho de 2001, que institui a l’olitita Nacional de Atenção

(:ardit,s-a,ular de Alta Cetnpcxidade, por meio da organi/Ásão e iniplantacão de Redes Eataduats e!ou Regionais

de Atenção em Alta Cctnplexidade Cardiovaseular;

Considerando a detertoinacão de cotae,tnar as Unidades de Assistèntia em aUla Complexidade

Cardi,,vaseelar e os Centros de Rekr/ntia em Alia Cist,,plexidade Cardiovaseular, hei,, ciii,,,, a de determinar os

seus 1’tpcs na itençã,, à saúde e is qualidades idenicas necessárias ao bom desempenho de suas funções;

Considerando a necessid,ide de atualizar o sistema de crcdeneian,ento e adequálo à prestação dos

ro cedi mcm os ele Alta Cotnplexidad e, Alta Tecnologia e Alto Custo;

Considerando o necessidade de subsidiar tecnicamente o controle e a implantação de serviços

hospitalares e de estabelecer critdrios e rotinas para eredeociameoto de serviços no atendin,eotu, para a ,tssístência

card,ç,vasular. l’° meio de proedin:cnioa considerados de alta complexidade;

(:onsidcnm dii a nece ss,dade de estabelee r u tua nova cos íorm tçãt’ pari as Tabelas de l’roeed i men tos

pIra a Assistúnei.t Cardtovascu!ar de Alta Con,plexiui.itle;

- ii os i dera’, di, a ncte’-t d ide cl ees ti OeleL er regol an, e, tu, t o ic o dos servis os co,,, a fn alt d,de de

e rcdenc ia n em’;

Co;, side raid,, a necessidade do estabel cc me cito de ‘ti,, si sieni a de fluxo de re ftrd ncia e contra - referência

no ii,,bii,, di, Sistema Ut,ito de Saúde, e

Ci,, side ra sd,, a neessida de de auxiliar os gestores tio controle e avaliação da Assistd ‘tia Caril ii iva se idar,

res,,lve:

Ar:. 1° — Ii e limr Ci, i dadc s de A —sistê oca em M a Ci ,n, o 1 exid,,de Ca rdiova ti lar e os 5 ettros de

O IcE toca e tu A ia t ii o, plexidtde Carcl ios a c,,ia reo as ap tdõesec1i til i da dc

Secretaria de Atenção à Saude/ MS
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§ — Ei;tcncle-se por Unidades de Asa istêcicia ciii Alta Complexidade Cardoivascular a unidade hospitalar
que possua condições lécnicas, insialações ísicas, equipamentos e recursos humanos adequados prestação de
assisiéne,a espeLializada a portadores dc doenças dii sistema cardiovasciilar. Estas unidades, LumflIiosiaS pelos
Serviços de Assistãncia em Mia Complexidade Cardiovaseular, discriminados no Artigo 5’ desta Portaria, duja.s
Normas de Classificação e Credenciamento (Anexo 1) e Relação de Procedimentos (Anexo III) habilitados em
cada serviço ou especialidades cardiovascular, estabelecidas pela Secretaria de Atenção à Saúde — SAS, deverão ter
forte articulação e integração com ti sistema local e regional.

- Entende-se por Centro de Referéneia em Alta Complexidade Cardiovascular tinia Unidade de
Assisineii de Alta Complexidade Cardiovascular que exerça o papel auxiliar, de caráter técnico, ao gestor lias
politicas de atenção nas patologias cardiorasculares e que possua os seguintes atributos:

1. ser Hospital de Ensino certificado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, de actirdts com
a Portaria lnternitnisterial MECIMS o’ IODO, de 15 de abril de 2004:

II. deflnir base territorial de atuação, coni um máximo de um centro de referúncia para cada 4 (quatro:
milhões de li abicam es;

III. participar dc forma articulada e integrada com o sistema local e regional;
IV. ter estrutura de pesquisa e ensino organizada, com programas e protocolos estabelecidos;
V ter aclcqtiada estrutura gereneial, capa, de zelar pela eficiüneia, eficácia e efetividade das ações

prestadas;

VI. subsidiar as ações dos gestores na regubição, fisealizaçãti, controle e avaliação, incluindo estudos de
qualidade e es, uchis de eti a tu —efetividade;

VII. pari ici par com ti ti pólo de desenvolvi n’coto p ofissional em parceria coni o gestor, tendo coto o base a
I’i,líi,a de Educação Per,iia,:ente pira ti SUE, dii Mioistérti, da Saúde.

VIII. oferece riso pnioimt,, quatro dos senii,s definidos no Artigo 5°, dcsra Podaria.

Art. 2° — 1) ele rmuiar que as Secretarias de Estado da Saúde encaminhem a relação dos Centrtis de
l(e réu eia, aprovados na ( ticiu ss;io Ii itergesttires lupa rt i te — Clii, para a Coordena5 iii Geral dc AI la Csitiip lexidade,
do I)cpars 011 coto de Alco cá o Es 1’” ali zada, LI,) Sec rei a ria de sMen á o a Si ti de é Ni ,fi ao do a c argo deu a a
respectiva lsahil ita

§ 1” — Os Estados c tua p tipul ação nãti alca ice 1 .000OtX) de Isab itan les poclerãti ter, no mclxiii o, 01 ( oco)
Cc n : ri’ de I{e fe réne ia desde que a toudade aten da as ex igéoc ias desta Portaria

— I’re fere ncialme ice, deverati ser habilitados tsmti Centros dc Referüo ia os liti spii a is púh licti s,
privado til ao tró [li eti 5 e p r vaclti 1 Lie ra tinia, nesta o rele ni, que se enqtt aclre no A rti o 1 ‘, 2”, inciso ‘1

IWJ;STÈRJD DA SAÚDE Secretaria de Atençãoã Saúde ‘MS
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Art 3 - Definir que os Centros de Referência que não mantiverem o cumprimento cio disposto nesta

Portaria serão desabibtados pela Secretaria de Ateis,ão à Saúde - SAS.

Art. 4” — Definir que a coordenação elos Centros de Iteferéncia cm Alta Complexidade Cardiovaseular

scrã exercida pelo Departamento de Atenção Especializada da Secretaria de Atençãt, à Saúde do Ministério da

Saúde, por intermédio da Coordenação—Geral de Alia Complexidade, com apoio técnico do Instituto Nacional

de Cardiologta Lararóeiras — INCL, que é o Centro de Refcrencta cm Alta Complexidade Cardmvascular do

Ministério da Saude.

Parãgrafms único — As Soeicclades Científicas são os órgãos civis de apoio técnico na execução das ações

objeto desta Portaria.

Art. 5 — Detioir que as Utndadcs de Assistência em Alta Complexidade Cardiovaseular poderão prestar

atendimento nos serviços abaixo descritua.

1. Serviço de Assistencia de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular;

lt. Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica;

III. Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Vascular;

lV Serviço de Assistência de Afta Ccmntplexidade em J’rcicedinientus da Cardiutlogia lntervertchmnistt;

V Scntço ele Assistêncta de Alta Complexidade em Procedimentos Endovasculares Extracardiacus;

VI. Serviço de Assistência dc Alta Complexidade em laboratório de Eletroftsiologia.

larigrafo Onico — Para tios de eredenciamento, is Unidades de Asststéneia de Alta Complexidade

Cardiovascular deverão oferecer, obrigatoriamente:

a) Ambulatório Geral de Cardiologia para pacientes externos;

h) No mínimo, um dos seguintes conjuntos de sen-iços:

— Cirurgia Cardiovaseular e l’rmmcedimentos em Cardiologia Intervencionista;

— Cirurgia Cardimivascular J’ediitrica;

- Cirurgia Vascular;

— Cirurgia Vascular e Proccdimentsss Endos-asculares Extracardiacos;

— Lal,orat ó rio de El cl ri) lis iolugia. Cirurgia (ia rd i ovascular e l’roc cdii nentos de Ca rd iologia

lo te rvenciotl istt

e) Execução de todos procedi tuen tos li stads,s, de md ia e alta cotnplexi dade, para cada grupo de

serviços a que veo lia atender. bem co no a pacie nt es externos;

d ) Acu m pan ltamentu, anil, o la tonal pré—operatório e pós e perat ó ri o er,nti nttaclm, e especilicus;

e Atendimento de Urgência/Emergência rcfrrida em cardiologia, tios serviços a que venha a executar.

.\rt. 6”— l-stal,elee r que os proeditnetttos cs,iss:derados de .\lis, Custo Anexim III; serão rea)iz.tdos pelos

ett t ro s de Itefe réu eia habilitados.

— Para que os Centro de Retrêi,e ia real 7cm os p roc edil) te,, los de lospi.t t; te de Cardo ides ih ril RIO

Secretaria de Atenção à Saúde IMã
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Transvenoso — Cód. 181)10.11-3 e Implante de Cardiodesfihriladc,r Multi Sitio ltansvent,s,, — Cód.: 48.010.42-!,
os mesmos deverão dispor de Laboratório de EJetrofisiologia e Ambulatório de Arritmia.

— A indicação pira a realização desses procedimento0 deverá estar ciii conformidade com o
estabelecido na Portaria SASIMS n” 987, de 17 de dezembro de 2tX)2.

Art. 70
- Definir que, na situação de ausência de prestação de serviço de qualquer procedimento de AJta

Complexidade Cardiovascular, o gestor local deverá garaotir o acesso à realização do procedimento, por meio da
Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade- CNRAC.

Art. 80
- Determinar que, na definição dos quantitativos e na distribuição geogrifiea das Unidades

de Assistência de Alta Complexidade Cardiovaseular e dos Centros de Referência em Alta Complexidade
Cardiovascu!ar, os gestores do Sistema Único de Saúde utilizem os critérios abaixo e os parámetros definidos pela
Secretaria de Atenção Saúde— SAS (Anexo IV):

1. populavão a ser aiend,da;
II. necessidade de cobertura assistencial;

III. mecanismos de acesso com os fluxos de referência e contra-referência;
IV. capacidade têeniea e operacional dos serviços; -

V série histórica de atendimentos realizados, levaodo em conta a demanda reprimida;
VI. integração com a rede de referèneia hospitalar em atendimento de urgência e emergéncia. com os

serviços de atendimento pré-hospiia!ar, com a Ceotral de Regulação ‘quando houver) e coro os demais seniços
assistenciais — ambulatoriais e hospiralares — disponiveis no esiado.

Art. 9” — Determinar que as Secretarias de Estado da Saúde e Secretarias ?slunieipais de Saúde, em
Gestão Plena do Sistema, estabeleçam os flwxos assistenciais, os mecanismos de referência e contra-referência
dos pacientes e, ainda, adotem as pros-idéncias necessárias para que haja a articulação assistencial prec-oniaada no
inciso VI do Artigo 80 desta Portaria.

Art II) — Definir que as unidades credenciadas para executar Serviços de Assistência em Alta Complexidade
(ardiovascular deverão suhrneier-se à regulação, fiscalização, controle e avaliação do gesior estadual e municipal,
conforme as atrihuiçacs est.iliefccidas nas respectivas coridi5ões de gestão.

l’arascrafo finicis — Os prsicedinientos de alta complexidade e alto custo. discriminados nesta Portaria,
deve rão ser sul, n,etidos au tisrizaç ão prévia pelo gestor 1 isc ai corre sp.socl cote, exceto os procedmen t os de
urgúncia e emergétici,).

1
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Art. tI - Aprovar, na forma de anexos desta Portaria, o que segue;

1—Anexo!: Normas deClassificação e Credenciamento de Unidades deAssistncia emAlta Complexidade

Ca rdiovasc ular;
II — Anexo lIA: Formulirio de Vistoria do Gestor;

III — Anexei II II: Forrttulirio de Vistoria do Ministúrio da Saúde:

1’ — Anexo III: Relação dos procedimentos incluidos nas 1tbclas SIA e SI! 1/SUS para a Assisteticia

Cardiovase ular;
V — Anexo IV: l’arãmetn,s de Distribuição 1)cmogr.ifica para os Serviços de AssEstncia e os Centros de

Referéncia em Alta Complexidade Cardiovascular;

VI — Anexo V Relação dos procedimentos excluidos das 1tbeIas SIA e 5111/ SUS;

Ptrágrafo Único — A Tabela de Compatibilidade entre Procedimento realizado e OPM e a Organização

dos Procedimentos da Assistrtcia Cardiovascw’ar estarão disponftds no site do Ministúrio da Saúde, no seguinte

endereço snnv.saodegov.brlsas, para fins de consulta.

Art. 12 - Definir que todos os serviços que tenham sido credenciados para asststocia em afta

complexidade cardinvaseular em conformidade com normatizações amcrii,res deverão ser credenciadt,s

m,vatnente de acordo com o estabelecido nesta Portaria.

— O prazo para o novo credenciamento dos serviços de que trata o caput deste Artigo ú de 06 (seis)

meses, a contar da data da publicação desta Portaria;

§2u_ Os serviços que findo prazo estabelecido no § 1° não obtiverem o novo credenciamento, serão

exduídos do sistema.

Ar!. 13 — Esta Portaria entra em vigor na data de soa publicação.

JORGE SOtIA
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Anexo 1

NORMAS DE CLASSIFICAÇÃO E CREDENCIAMFNTO DE UNIDADES DE ASSISTËNCIA EM ALTA
COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR

— NORMAIS GERAIS DE CREDENCIAMEN7O

1.1 l’lancjatnenlo!Distrihuião das Unidades

1.1.1 — As S retarias de Estado da Saúde deverão estabelecer Um planciamento regional hierarquizado
pira formar tim, Rede Estadual e/oU Regional de Assisténcia Cardiovascular, composta por Unidades de
Assisténcia em Alta Complexidade Cardiovascular e Centros de Referüncia em Alta Complexidade Cardiovascular,
que seja respnnsdvel pela assistëncta aos portadores de doenças do sistema cardiovascular que necessitem ser
sobnietidos aos procedimentos classilicados como de Alta Complexidade (Anexo III);

l.I.2-1odo como base os preceitos di Norma Operaciotial de Assistência à Saúde - NOAS 0112001, a
Coordenação-Geral de Alta Complexidade do Departamento de Atensão Especializada — D:\E/SAS/NIS deftnirà a
popttlaão dc abrangência de cada Serviço de Assistência de Alta Complexidade.

1.2 .. I’roccsst, de Credcnciamentc,
Entende- se por credenciatoenlt, para Unidade de Assisténcia em Alta Complexidade Cardiovascular, a

a cl o’ rija çãt’ obtida pela unidade hospitalar para realizar os procedi ni en los defrn idos co nhs de alta complexidade,
conforme o Anexo III e o l’ardgrafo Unicts cio Art .5 desta Portaria. As exigéucias relativas aos serviçtis estão
cottttd,ts a segttir:

1.2.! — O eredenciameoti, de qttalquer Unidade de AssisWticia de Alta Ctsinplexidacie Cardiovascular
dc verã ser precedido de consulta ai) geswr do SUS sobre a tiecessidade e a possibtlidade de credenciamento do
tnesttio, tI eve ti dii est,tr cotu a t ivel coto ti Piano 1) i re tu r de Regional izaã,, — P1) R do estadt,.

1.2.2 - Uttta ve, coocluida a fase de planejamenot!distribuição de Lnidadcs de Assistêtscia em
AI t a (ii tu pI cx,dade Card iovasc ia Izr, conforme estal,eleci d o ao i tem 1.1 supra, ,n li r m ada a ii ecess idade do
crcdenciamcnto e conduzido ti processo de seleção pelo gesttir do SUS, o proccssti de creclenciati,etit.i deverá
ser ft,rmal izado pe1 a Sec re lar i.t de Estado tia Saúde o tt pela Sec reta ria ? tttnicipal de Saúde etit Cc s tio 1 ‘le tia do
Si steni a ,\ lttn icipa 1 de Saúde, de ato nio doto a dívisao de respti n sabil idades estabelecidas na Nora t a Uru ri ci mal
de Assistêticia à Saude — NOAS/SUS 20t12.

1.1.3- O ‘roce,, de redencian,cntc, deverá ser tnscrctidti cm:
a — l’reenchinietito, pei° entor local, do 1 ormttlário de Vi,tt,rta, conforme modelo constante tu, Ai

II A.

Secretaria de Aerição à Saúde / MS .4
:1



Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade

h — Docunientaçãs, coniprohatciria do cunipritnento das exiténcías estabelecidas por este anexo.

— Relatório de Vistoria — a vistoria deverá ser realizada iii luco’ pela Vigilância Sanitária, que avaliará

as condições dc funcionamento da Unidade para fins de credcnciamento: área lisica, recursos humanos,

responsabilidade técnica e demais exigincias estabelecidas nesta l’isriaria;

d - larecer conclusivo do eestor — nianifesração expressa. firmada pelo secretário da saúde, em relação

ao credenciamento. No caso de processo Formalizado por Secretaria Municipal de Saúde co, Geslão Plena do

Sistema Municipal de Saúde, deverá constar, além do parecer do gestor municipal, o parecer do gestor estadual

do SUS, que sen responsável pela integração do Serviço à rede estadual e a definição dos fluxos de rcferncia e

contra- referên eia;

e — Manifestaçâci da Comissão Intergestures Bipartite — CIII, aprovando o credenciamento da Unidade,

bem como a informação da exisméncia de teto financeiro para o custeio da mesma.

1.2.4 - Urna vez emitido o parecer a respeito do credenciamento pelo (s) Gestor(es) do SUS e se o mesmo

for favorável, o processo de credenciamento deverá ser encaminhado para análise da Coordenação Geral da Alta

Complexidade, do Departamento de Atenção Especializada / DAE /SAS / MS;

1.2.5 - A aprovação do credenciantento estará vinculada á vistoria ttl (oco, que será realizada pelo

Mtmtistério da Saúde co, conjunto com o Instituto Nacional de Cardiulogia Laranjeiras — INCL, unidade própria

do Ministério da Saúde e um representante do gestor local. As Sociedades Científicas são os órgãos civis de apoio

técisici, na execução dessas ações, quando solicitadas pela Coordenação-Geral da Alta Complexidade / DAE /SAS

/ MS.

1.2.6 - Caso a avaltação do eredentiansentu seja favorável, a Secretaria de Atenção à Saúde! 2s15 tornará

as provi&ncias para a publicação da habilitação.

1.3 - Registo, das tnfurntações dci paciente

A Unídadedevepossuir uns protttuãrio único para cada paciente, que inclua todos os ttposde atendimento

a ele referente (ambulatorial, internação, pronto—atendimento, emergéncia), contendo as infssrmações completas

ds quadro clínico e sua evoluçâtt, todas devidamente escritas, de forma clara e precisa, datadas e assinadas pelo

pri fis, o mtal respi nsí seI pelo a tendio tento. Os proi t uirisms deverão estar devidamen e ordenadi is no Serviçi s de

Arquivo Médico.

Informasões indispensáveis e mio itnas do protstttárío:

a — lclentitic.tção do paciente;

b —1 listórico clínico;

— Ava li ,tção it,i cial — de tem, rdo com o ç’ rm,tocol o estabelecido;

d . lis d cação dci p ri cedi men lo Li rú rgicms;

c’— 1 )esc riçámi do ai’i si rú rsico ou po cedi ttteo lm, em,, lícita específica on tendo:

— idet tttti ação da equipe

Secretaria de Atenção à Saúde,’MS
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— descrição cirúrgica, incluindo os materiais usados e seus respectivos registrsis nacionais, para controle

e rastreaniento dos implantes.

f - Descrição da evoluçaii

g - Condições ou sumário da alta hospitalar;
h - Ficha de registro de infecção hospitalar;

- Evolução ambulatorial.

1.4 — Estrutura Assistencial

As Unidades de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular deverão oferecer assistência
especializada e integral aos pacientes com doenças do sistema cardiuwascular, atuando nas niodalidades

assistenciais descritas abaixo, conforme as diretrizes do gestor estadual e/ou municipal, que constitui exigência

para o credenciamento.

ai Adesão aos eTisúrios da Põbsica Nacional de liumanização, do Minissêrio da Saúde;
h Ações de prt’nstsção e prevenção de doenças do sistema cardiovascular. As unidades devem desenvolver

ações dc’ promoção e prevenção das doenças do sistema cardiovascular e participar de ações de de ice çãus precoce

destas doenças, As atividades devem ser desenvolvidas de maneira articulada com os progratois e n’mias

definidas pelo Ministério da Saúde, secretarias de estaduais ou municipais de saúde; -

e) Diagnóstico e trataunenti, destinado ao atendimento de pacientes portadores de doença di’ sistema

irditwascular, compondo a rede de assistência aos pacientes portadores de doenças cardiovascularcs. tisclitinclo:

— atendimento de ttrgênciaiemergéncia referida em cardiologia que funcione nas 24 horas, tssedi,tnte

termo de compromisso firmado com o gestor.

— atendimentt, amhulatorial de cardiologia clinica cc nforn,e o estabelecido na rede de atenção pelo gestor

público, mediante termt, de compromisso firmado entre as partes, onde deverá constar a quantidade de consultas

a serem tsfertaclas, con, um número total minimo de 267 consultas/mês, para cada IStI cirurgias cardiovasculares/

ano;

— atendimento tmb ida tori aI de c ardiol ogia clinica pediátrica co n forme o estabeleci di, na rede de atenção

pelo gestor público. tuediatu te termo de comproni isso fi miado e is tre as partes, (‘lide deverá ct,Tistar a qua til idade

de cuinsultas a serem ofertadas, tons um número total minimt, de 179 cuinsultas’niês. para cada 1 211 irorgtas

ard içsvasculares ‘ano;

— atendimento anibulatorial de angiologia e cirurgia ‘ascular conforme o estabelecido na rede de ,tteitçãti

pelo gestor público, mediante termo de conspronusso firniaclu, entre as partes, onde dever,i t’nstar a qLi.tntidade

de coo sul las a’e reli, ofertadas. coni um número tot tI nu is nu, de 100 cii o-sul tas/titês. pura c ida 1 Mt) cirurgias

vasculares/anti;

— exani es de diagnose etc—.apia eta a rd iss!t,ci.i e ‘-a sc ci lar si1 isoti usei pa ri a Itede:. conforme abaixo:

Secretaria de Atenção Saúde / MS
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Card,oIoL’ia

No otininlo 80 exames 1180 cirurgias

1 olter No mínifliO 30 exames / 180 cirurgias

Ecocardiograma No mínimo 130 exames /180 cirurgias

Vascular

rultra-stmoaralkt com doppler colorido de - -

- — No mmtmo 80 exames :180 ciruretas
Vasos —

- internação hospitalar com lejios exclusivus ou de reserva prugramada, com salas de cirurgia exclusivas

ou turnos cirúrgicos destinados às cirurgïas eletivas; disponibilidade de saias para absorver as intercorrências

cirúrgicas do pós-operatório;

- leitos clinicos cardinvascular, mediante termo de compromisso firmado cota o gestor.

Obs,: as ações definidas no ttem “e” deverão estar sol, o controle do gestor correspondente.

di Reabilitação, suporte e acompanhanictttt por neio de prttcedimetitos específicos que promovam

a melhoria das condições fisicas e psicológicas do paciente acuando no preparo pré-operatório ou como

cc’n,plentento pós-cirúrgico no sentido da restituição da capacidade funcional.

1.5- Instalações Fisicas

As áreas fihicas da Unidade dever-ão possuir Alvará de Funcionamento e se enquadrar nos critérios e

normas estabelecidos pela legislação em vigor ou outros ditames legais que as venham substituir ou complementar,

a saber:

ai Portaria GM/MS n’ 554, de 20 de março de 2002 , qoe revoga a Portaria GM/MS n’ 1881, de II de

novctisbro de 199-1 — Normas para l’ro1etos Físicos dc Estalwleeimentsts Assistenciais de Saúde.

lii Resolução n” 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regttlantento Técnico para

platscjaincnto, programação elaboração e avaliação de pr&etos fisicos de estabelecimentos assistenci,tis de saúde,

da Ag-ncia Nacton.tl de Vigilãneta .Sanitirit — AN’.’)SA.

cl Resislttçãt o’ 307, de 14 de ns,vetnbro de 1002. que alter,t a Resolttçãt — RUC n’ 50, de 21 de fevereiro

de 2002 que dispõe stibre o Regtslatuetsto ‘l’écntco p a ra Planeiatnen to, Progra niação, elaltoraçãs e avaliação

de projetos físicos de estabelecitnentos assistenciais de saúde, da Agéncia Naci,,tial de Vigilância Sanitária

— ANVISA.

di Rc,’’luea,, Ii: 05,de 1)5 de aposto ie 1993, do CONAMA—Conselhi, Naci,,ts,tl dc’ Mci,, Atnbicnte.

lo. — Refcrén ia de p,tc ic ti tc s e o ter ãmi,i o téc o e o e icntíttc o

Secretatia de Atenção à SaúdeJMS
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Os hospitais devem integrar o sistema de rcferéocia e concra-re ferincia hierarqttt;ads pelas secretarias de
saúde, e participar dos pntgramas de intercúmbio técnico científicos.

1.7. - Manutenção do credenciamento

A manutenção do credenciamento estará ct,ndicii,nuda:

a) ao cumpnmento continuado, pela L’nidade, das normas estal,decidas nesta Portaria;
b) à araliação por meio da realização de auditorias periódicas ou recomendadas pela 5.45 executadas

pela Secretaria de Saúde sob cuja gestão esteja a Unidade. Os relatórios gerados, incluindo avaliações anuais,
qualitativas e quantïtativas dos ser’ços produzidos, deverão ser enaminhados a Coordenação-Geral de Alta
Complexidade do Departamento de Atenção Especializada. DAE!SASJMS para análise;

e) a Secretaria de Atenção à SaúdeMS, pur meio da Coordenação Geral de Alta Complexidade,
determinará o descredenciamento ou a manutenção do credenciamento, amparado no cumprimento das normas
estabelecidas nesta portaria, nos relatórios periódkos de avaliação e na produção anual.

2-NORMAS ESPECÍFICAS PARA CREDENCIAMENTO EM “SERVtÇO DE ASSISTLNCL4 DEALTA
COMPLEXIDADE EM CIRURGIA CARDIOVASCUL4R

A Linidade deve dispor de estrutura fisiea e funcional além de uma equipe assistencial devidamente
qualificada e capacitada para a prestação de assistét,cia at,s portadores de dtsenças cardiovascttlarcs, em pacientes
com idade a partir de 12 anos,

A Unidade de Assisténcia deAlta Complexidade deve, como pri-requisitn para o seu Creclenciamnento cio
Serviço de Assmsténcia de Alta Complexidade em Cirttrgia Cardiovascular, ser eredenciada também etn Serviço de
Assistüncia de Alta Complexidade em Procedimentos de Cardiologia lntervet,cionista.

2.) — Recursos 1-lumanos

a) O Serviço de Assisténcia de Alta Complexidade em Cirorgia Carditwascular deve contar coto um
responsável técnico, médico com Titule, de Especialista em Cirurgia Cardiovascular reconhecido pela Sociedade
Brasileira de Cirttrgia Cardiovascular otm com certiftcado de Residéttcia Médica na especialidade, emitido por

Programa de Residéncia Médica reconhecido pelo Ministério da Edstcaçãcs e Cultura (MEC);
li) O médico responsável técnico pelo serviço somente poderá assumir a responsahiltdade técnica por

um único scrvi5o credenciadts pelo Sistema Uniu, de Saúde, devendo residir no mesmo mttnicipto ott cidades
cireunvizioltas. Poderá, entretatstt,, atuar como profissiotial cnt um outro serviço credenciado pelo SUS, desde que

seja no mesmo Estado;

e) As equipes d,t especialidade de Cirurgia Cardiovascular devent ccttttar coto, pelo menos, mais um
ntédico cont Titulo de Especialista em Cirurgia Cardim,v,tscuhmr recottl tec ido pela Socicd,tde Brasileira ele Cirurgia
C,trdiov,tscular ou como certifkado de Residénç ta Médt,t tt.t cspccialid.mde, cmtttdo por l’roor,tn,t de Resmdinct,t

Secretaia de Atenção à Saúde / MS
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Médica reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (M ECh Deverá contar com quantitatins suficiente

para o atendimento de enfermaria, iniercorrências clínicas e cirúrgicas do pós-operatório e inil,ulatóri,

semanal;

di O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular deve contar com um

responsável técnico em Implante de Marcapassos. médteo llahmlitadc, pelo Departamento de Estimulação

Cardíaca Artificial — DECA da SBCV ou com Titulo de Especialista em Cirurgia Cardiovascular recm,nhec:do

pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascubr ou ainda com Certificado de Residênc-i,i Médica em Cirurgia

Cardiovascular emitido por Programa de Residência Médica reconhecido pelo MEC. Esse responsável tcenics.

poderá ser o mesmo da Cirurgia Cardiovaseular, desde que atenda às exigências.

e) O Serviu, de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular deverá contar ainda

coo, um quantitativo suficiente para is atendimento de enfermaria, intercorrências clínicas e cirúrgicas do pós

csperatónr. e ambulatório para acompanhamento dos pacientes portadores de inarcapassos implantados.

2.2 - Exigências para a Unidade

2.2.t Equipe de Saúde Básica:

a) Cardiologia Clitsica: Médicos cons Titulo de Especialista em Cardiologia reconhecido pela Sociedade

Brasileira de Cardiologia, ou com Certificado de Residência Médica em Cardiologia, emitido por Programa de

Residência Módica reconhecido pelo MEC, para atendimento diário e em regime de plantao. Deve contar com um

responsável técnico rara a Cardiologia Clínica. niédico com a titulacas, descroa acínia.

hi Anestesiologia: Médicos com Certificado de Residência Médica reconhecido pelo MEC cri, Anestesia,

ou Titulo de Especialista co) Ao es;esrslr’gia pela Sociedade Brasileira de Ar.estcsioltigia.

ci Medicina lm,tcissiva em pós-operanirio de cirurgia cardíaca: Médicos com Título de Especialista em

Medicina Intensiva recooltecido pela Associaçãts de Medicina Intensiva Brasileira, ou Certificado de Residência

Médica em Medicina Intensiva, emitidis por Programa de Residincia Médica reconhecido pelo MEC ou Médicos

com Título de Especialista em Ca rdi ologia reeo nhecid o pela Sociedade Brasileira de Ci rdiologia. ou com

Certificado de Residência Média cr0 Cardiologia, emitido por Proarania de Res!déncia Médka reconhecidci

pelo MEC, para atendinicoto diário, ens regime de plantão, desde que sejam n,antidos os perccntuafs de Médicos

Inteissivisias reci,mendados pela :\ssociação de Mcd,c ina listeissis a Brisileira, conforme a portaria lsúoscro 332/

CM de 21 de toarys de 20(tt).

d) Enfermagens: A equipe deve contar com um enfermeiro coordenador, om Espcciahiaasáo em

Ca rdioltigi a reconh cc ido pelo MEC ou com certificado de Residên Lia em Cardiologia reconhecido pelo MEC ou

ci,n, n t ulis de Es1’ec ia! ist a em E nfcrm agem Ca rdiovt sc olar, reconhecido pela Si ciedade Brasil eira de Enfermagem

Cardie,vascular-SOIIENC, e ainda com enfcmscircis, técnc_os de enkrniagezn e auxiliares de enferinagcrn em

q tia ni i iativo soticien te pari o atendi n curo dc enfern ia ri., a saber:

Secretaria de Atençào à Saúde /!s’S
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1 (hum) enfermeiro, para cada 11 leitos reservados para atendimento em alta complexidade, por turno

1 incluido o enfermeiro coordenador).

1 (hum) auxiliar de enfermagem ):\E ou túcnicis em enfermagem (TE) para cada 8 leitos reservados

para atendimento em alta complexidade em Cirurgia Cardiovascular por turno, a proporção niinima de AE/TE

recomendada é de 2/1.

Ohs.; O serviço que não possuir um enfermeiro coordenador, conforme exigéncias do item d, terá o prazo

de 03 (trés) anos para se adequar.

2.2.2 - Equipe de Saúde Complementar (Apoio multidiseiplinar)

A unidade dcver,í contar, em caráter permanente ou alcançável com: Cirurgião Geral, Cirurgião tiscular,

Clínico Geral, Neurologista, Pneumnlogtsla, tndocrinologtsta e Nefrologista, residentes no mesmo municipio ou

cidades cireunvizinhas.

Deverá ter conto senios. práprios ou contratados, na ntesrna área fisica, os Serviços de Soporte e

profissionais ttas seguitites áreas;

a- Saúde Mental (tu l’sicologia Cliniea;

h- Assisténcia Social;

c— Fisio terapia,

d— Nutricionista;

í- 1-lemolerapia.

2,3 - Materiais e Eqoipamento.s

A unidade deverá dispor de todos os materiji seequipanicntos necessários. em perfeito estado de

conservasão e functortantcnto, para assegurar a qoalid,tde da assisténeia aos pacientes, que posstbihtent o

cli agnosti ui, tratamento e acompanhame n co md co, de en fer nageni, 1 sio te ráp co, n utrici o tal e dietétic o.

O hospital deverá destinar quantitativo de leitos específicos para os pacientes de média e alta complexidade

c,trdtov,t se ul ar, internações cli nicas e cirurgia card iovasc ul,i r.

O Serviço ele Cirti rgia Cardiovascula r deve coti tar co ii Ccii t ro (It rúrgico eqetipadi com unia Dl) salt

para emergéncia e, no mitiinio, uma (01) sala eletiva cotii;

— eapni3graío;

— e olebão tdrni i co;
— dcsfilir 1 ador com pás ex ternas e inter nas;

— tua rc a passo externo provisório;

— balão ititraórtico;

— oxime tro de pulso;
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- monitor de transporte;

monitor de pressão não invasiva;

— isso ni Lo r de pressãls nvasiva com, no mmi riso, d iR tan ais;

— unia :01) bomba extraeorpórea por sala;

- aqtiecedisr de sangue;

- respirador a volume, com misturador tipo biender nstcroprocessdo;

- aparelho para controle de coagulação por TCA.

- 01 bombas de infusão, no mínimo;

—02 temtúmetrr,s termoeletrõnicos.

A área Implante de Mareapasso Cardia., Permanente deve possuir, além do estabelecido neste tem, os

seguintes equipanictitos e olateriais:

— eqtopantento de fluoroseopia cru arco móvel na sala cirúrgica, fixo em sala de hemodinámica 00

aparelho de radiol isgia de ra di osco, a:

— material de emergéncia, para reanooacão çardio-res1,iratória;

- I’rogranudores adequados para a prótese utilizada:

— itttervalõtttetro;

- Imã;

- eletrosardiógrafis de 12 derivações e 3 deriva%ões simultáneas, podendo ser acoplado a

ttt icrootitpttt ado r.

21 — Recursos I)iagnóstieos e lèrapéuticos

a) Lahoratsirit, de Análises Clínicas que realize exames na unidade, disponíveis nas 24 horas do dia:

b i 0(1 tlimiea, sem atol ogia mi robi ol ogi a, gasrsmetria, lit1uidos orgâni uss e urisa nalise. O Laboratório deverá

participar de l’rogransa de Cttnrrt,le ele Qualidade;

Is, Uttidude de 1 m.tge n ol ogla: er] uipz sue isto de radi ol t’git coovencis,nal de 51K) tuA fixo, equipam em o

dc rtdi ologIa l°’- til, Pcodtsp pI en ard iogra fia 0-anstorácica, Feridtsppl ercard iog rafta Tra n sesofiigka, Ts,mografi a

mp o tadr,rizada e Resst,nAnc ia Magnética. A uo ida de de 1 m agenologia deverá pa rtie i par de Programa de

Cossirisie de Qualidatle;

cl Fletrrssardit,gralia:

dl 1- ne’nsetrta;

e) 1 lolter;

Utt da ele de rs led ic is a Nite 1 ear: Citst tlsigrafi a de Perfusão ?. li oc,írdica;

til Uotdade rle’ Cardi,slt,eia listerversetonista no atisbiente di, h.sspital:
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• h) liemoterapia disponível nas 24 horas do dia, por Agéncia l)ansfusional (AI) ou estrutura de
complexidade maior dentro do que rege a Resolução RDC no 151 de 2) de agosto de 2001, publicada no [LO. de
22/80 ter convénio ou contrato devidamente formalizado de acordo com a mesma resolução.

Obs.: Os exames de Ressonância NIagntica e Cintdografia de t’erfusão Nltocárdiça e poderão ser
realizados em .wniçns de tcrceirns instalados dentro ou fora da estrutura ambulatório-hospitalar do 1 lospita!
Neste caso, a referéncia deve ser devidamcnte formalizada de acordo com o que estabelece a I’ortaría SAS n° 494,
de 26 de agosto de 1999.

O Serviço de Cirurgia Cardiov-asuhsr que não possuir Tomogr fia Compuiadorizada. lerá o prazo de um
ano para instalá-lo.

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular que não possuir Ecodopplercardiografia fransesofágica, terá o

prazo de seis (06) meses para instalá-la.

O Serviço de Cirurgia Carcliovascular deverá fazer referência a um Centro de Referência que possua
Laboratório de Eletroftsiologia, para a realização de procedimentos eletroftstotúgicos.

Unidade de Tratamento Intensivo credenciada pelo SUS e classificada como de Tipo Ilou III. de acordo
com a Portaria GMI?slS no 3132, de 12 de agosto de 1998, contando ainda com os tens específicos da Medicina
Intensiva Pós-operatória de Cirurgia Cardiovascular, conforme descrito a seguir.

Equipamentos na Unidade do Paciente (Box ou leito) em l’ós-operatório de Cirurgia Cardtos;tscular;

— Cama fowler com grades laterais e rodízios
— s lonitor MoI tiparamétri co contendo:
1 módulo ECG, ccsm isso nitctr ização (opc io tsali do seguimento ST
1 mcidolo de pressão invasiva (cm 5{)O,, dos leitos
1 tu ódulo de oximetria de pulso

— Sistema holsz-válvulz-nriscara com reservatório de oxigêttto 1 — 1 por leito
— E s;e coscóp o — 1 por leito
— ilti mbas de infusão — 4 por lei ti,

— Painel de gases

— Foco auxiliar

Equipamentos mi Unidade de Se rapia Intettsiva para Pós - operatório dc C irtt rol a Ca rdiovasç tiLi

— Carro dc cole rgêtl cias o m d eslil,rilador!c a rd mc nor b i fás it,,. d ,,t.i do de ti, a rs a —passo t ra o sc o àtteo.

material para ititubação, niedicacãt, e tt:tterial para atendimento de etisergüscia — 1 para cada 10 leitos
— Em nuidsth, de 1 kbi tu Cardíaco vara a t dtde
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FaliCca N&ionai do Atençio Cardovascular de Alia Comp!exdade

— Eletrocardiógrafo portâtil

— Gerador de Marcapasso exierno A-V — 1 para cada 5 leitos

— Rcsp i rador nwcãn co iii croprocessadi i — em 70 dos leitos

- Equipamentos para ventilação niecinica não invasiva — 01 para cada 10 leitos

- Conjunto de CPAP nasal - 1 para cada 4 leitos

- Manovacuômetro - 1 por UTI

- Medidor dc Cuff - 1 por UTI

- Aparelho de radiologia móvel - 1 por liospitd

- Equipamento para hcmodiili’.e continua - 1 por UTI

— Estufa para aquccuiicnto de soluções - 1 para cada IS leitos

- Balança eletrônica digital até 150Kg - 1 por unidade

- Oftalmoscópio - 1 por UTI

— Otoscópio — 1 por Lii

— Aspirador portátil — 1 para cada lo leitos

— Foco l’ortátil Cirúrgico — 1 por UTI

— Esftgmomanômctro - 1 para Lada 5 leitos

- Negatoscópiis - em quantidade adapiívcl à unidade

— Maca de transporte com cilindro de 02 — 1 para cada IS leitos

— Monitor de transporte — 1 para cad.i lO leitos

— Wntilador Mecânicci para transporte — 1 para cada 10 leitos

— Cil ndro de ft para transporte 1 para c ida leitos

- Cadeiras de rodas

2.5 — Rotinas e Normas dc Funcionamento e Atendimento

A Unidade deve possuir rotinas e normas, escritas, atualizadas anualmente e assinadas pelo Responsivel

T&n i co pela Uoi da de. As rol mis e normas devem abordar ti dos os processos e nvolv dos na assi si cnc ia e

ad miii istraç ãt e conten iplar os seguin tcs ite os;

a - Maoutençaii preventiva e conetiva de materiais e cqn,pai:ieotos;

b — Avaliação dos pacientes;

— Ind icaçã o do procedi tiienhis cirú rgi cii;

d — P ro toc tilos médco - ci rú rgi is:

e_Ir itiscolis, de perfosasi;

f — Prti tocolos de enferniagetu

g — Suporte otitricional;

li.
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h - Ati;,npanhamentis cm Fisioterapia e Rcab,hiação Funcional;
i — Controle de infecção 1 lospitaiar

— Acompanhamento anil, ulatori ai dos pacieo les;

k — Acompanhamento ambuiatorial e registro único dos seus pacientes portadores de marcapassos;
- Tecnovigiiància nas complicações de implantes valvares que envolva a remoção da prótese;

m - AValiaçãO de satisfação do dente; e
n - Escala dos profissionais em sobreaviso, das referências inierinstitucional e dos serviços terceirizados.
2.6 — Produção do serviço

Os Serviços de Assistência de Alta Complexidade eni Cirurgia Cardiovas cular, devem realizar, em mêdia,
15 (quinzei atos operatõrios mensais ou, no mínimo, 1 S0 (cento e oitenta; anuais de alta complexidade. listados
no anexo III, em pacientes do Sistema Unico de Saúde.

No ejiculis desta produção não serão eompuiadus os implantes ou trocas de marcapassos.
A avaliação do volume de prestação de serviços será realizada anualmente. A unidade ou o serviço

que não alcançar o mínimo de procedimentos cirúrgicos nos últimos l2 meses, será auditado no sentido da
continuidade tu não do credencianwnlo.

Olis.: A Unidade de Assistênja de Alta Ctsn,piexidade Cardiisvascular que possui Serviço de Cirurgia
Cardiovascular e Serviço de Cirurgia Carditivascular l’ediatrict, deve solicitar os dois credendamentos,
separadamente. devendo realizar, em tnêdia, 20 (vinte) atos operatórios osensais ou, no minimo, 210 duzentos e
(luarenta) anuais de alia complexidade, listados no anexo III, co] pacientes do Sistema CoLo de Saúde. No cákulo
desta produção não serão comnputados os iniplances ou treLas de marcapasstts. O respsstssável tcenteo pelos dois
seiviços poderá ser o mesmo, desde que atenda às exigências.

3-NORMAS ESPECIFiCAS PARA CREDENCiAMENTO EM “SERVIÇO DE ASSISTËNCtA DE ALTA
COMPLEXIDADE EM CiRURGIA CARDIOVASCUISR PEDIÁTRICA”

A Unidade deve dispor de estrutttra fisica e funcional aRni de urna equipe assistencial devidaoie,ite
qualificada e capa itada para a presta,ãts de assistência aos portadores dc doenças cardiovascol,tres. em pacientes
com idade IS altos.

A Unidade de Assistência de Alta Complexidade. tens omo prê-reqttisito para is seu Credenciamento cns
Serviço de Assistútic a de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiova,cular Ped;itrica. ser credci;ciado Ou ter coiiio
referência um Serviço de Assi stén da de AI ia Com plex i Liad e em Proc ciii nien ti, ç d,s Card si ogia 1 ni ervencion 1 sIm.
Neste caso, a rekrên,,i deve ser dcvidaniente formalizada de ate rdo com o que estal,elece a l’ortaria SAS n°491,
de 26 de agosto de 1999.
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3.1 — Recursos l lumanos

a) O Serviço de Assisténcia de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular l’ediátrica deve contar

com um responsável té nico. médico com titulo dc especialista cm Cirurgia Card tovascuhir, reconhecido pela

Sociedade Brasileir,, de Cirurgia Cardtisvascular ou com certificado de Residência Médica na especialidade,

emitido por Irogrania de Residência 5.iddica reconhecido pelo Ministério da Educa5ão (MEC i. Ë reconscndis’l a

fisrmação em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica.

h O tnédieis responsável técnico pelo serviço somente poderá assumir a responsabilidade técnica por

um único serviço tredenciado pelo Sistema Único de Saúde, devendo residir no mesmo municipio ou cidades

circunvïzinhas. Poderá, entretanto atuar tomo profissional em um outro serviço credenciado pelo SUS, desdeque

seja no mesmo Estado;

e) A equipe da especialidade de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica deve contar com, pelo menos, mais um

médico com titulo de especialista em Cirurgia Cardiovascular, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia

Cardiovascular ou com certificado de Residéncia Médica na especialidade, emitido por Programa de Residência

Médica reconhecido pelo Ministério da Educação (MECI.

d O Serviço de Assistência de Alta Complexidade cm Cirurgia Cardiovascular Pediitrica deverá contar

ainda com um quantitativo suficiente de profissionais para o atendimento amhulatorial, de enfermaria, nas

intercorréncias clínicas e cirúrgicas do pós-operatório. -

3.2 - Exigências para a Unidade

3.2.1 Equipe de Saúde Básica

a J Cardiologia Clínica t’ediátriea: Médicos, com Título de Especialista cm Cardiologia e área de atuação

em Cardiologia Cliniea Pediátrica, reconhecido pelo Departamento de Cardiologia Pediátrica da Sociedade

llras,leira dc Cardiologia e/ou estágio em Cardiislogia l’edi,ítrica, l° no mínimo dois ‘nos, em centro reconhecido

pelo Departamento de Co-diolisgi., Pediátrica da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para atendimento diário e

em regime de plantio. Deve contar coni um responsível técnico para a Cardiologia Clínica l’cdiãtrica, médico com

a titulação descrita acima.

Is Au est csi, )logia: 1 éd icos com Cc r ti Ii cado de flesidãn Lia 1 édi a e/ou Titulo de E l’” ia list ,t em

Ancstesiolocd, e!., Sociedade Itrasileir,, de Anestesiologis.

l’cclittra: Medicti ccmt Titulo dc Especialista em Pediatria reconhecido pela Sociedade Brasileira de

Pediatria oct certificado de Residência em Pediatria emitido por Programa de Residência Médica reconhecido pelo

M EC. para atendimento diário.

d Medicina Intensiva eu, pss-operatório de Cirurgia Cardiovascular Pedi,itdca: .Médicos com ‘1 itulo

de Especialista em ledtcina Intensiva, coo) certih1ado em área de Pediatria e/ou Nconatologia, reconhecido

pela Associação de Medicina Intensiva llrastleira, etc, Certificado de Residência Médica em Medicina Intensiva,

e mil ido por li rogra mi cl e Resi& n eia .\ 1 id i La. rcc , snhec ido pel is 1 E Cisim s 1 édtos c is is 1 itulis de Especial i st a eni
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(ardtislogia, reconheesdo pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, com área de atua5ão ela Cardiopediatria. para
.s;endimenii, diário, em regime de plantão, desde que se;am manudos os pereeni uais de Médicos lotensivistas,
recomendado pela Associação de Medicina intensiva Brasileira, conforme portaria número 322 GM de 24 de

• março de 2000.

e) Enfermagem: A equipe deve contar com uns enfermeiro coordenador, com Especialização em
Cardiologia reconhecido pelo MFC ou com certificado de Residência em Cardiologia reconhecido pchi MEC ou
com titulo de Especialista em Enfermagem Cardiovascular, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Enfermagens
Cardiovascular-SOBENC, e ainda com enfermeiros, técnicos de enfermagens e auxiliares de enfermagem em
quantitativo suficiente para o atendimento de enfermaria a saber:

(hum enfermeiro, para cada 08 leitos rccrvados para atendimento em alia complexWade, por turno
(incluido o enfermeiro coordenador).

1 hum) auxiliar de enfermagem íAE) ou técnico em enfermageTu (TE) para cada 5 leitos reservados
para atendimento em alta complexidade em Cirurgia Cardiovascular lediátrita por turno, a proporção minima
de AEffE recomendada é de 2’l.

Obs.: O seniço que não possuir uns enfermeiro coordenador,conforme exigénciasdo itcm d, terá is prazo
de 03 (trêsi anos para se adequar.

3.2.2 - Equipe de Saúde Complenwniar (Apoio multidisciplinar)
A unidade deverá contar, em caráter permanente ou alcançável com: Cirurgião Pediátrico, Neurologista,

Pneumologista, Endocrinologista e Nefrologista, residentes no mesmo mcinscípiis ou cidades circunvizinhas.
Deverá ter, como ser-viços próprios ou contratados, na mesma área fisica, os Serviços de Suporte e

profissionais nas seguintes áreas:

a— Saúde i\lental ou Psicislisgia Clinica;
Is . Assistência Sotia
e— Fisioterapia;

d- Nc,nricioisista;

e- Farmácia;

1- E [emorerapLt;

g— fr rapia Ocupa cio nal

3.3 —Materiais e Equipamentos

A uni dacle deverá dispor de todos os ma Leria is e ccliii pamen Los necessários, ens perteito estado de
conservação e fun cio nansento, para assegurar a qualidade da ass ist únc i,i aos pacientes, que pis ,sil, 1 te ia o
diagisústici,, tratamento e •tcoisip.inhamento osédie,’, de enfermagem, fisioterápico, nutrici,’n.tl e dietético.
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O hospital, deverá destinar quantitativo de leitos específicos para os pacientes de ttsédi.t e alta complexidade

cardiovascular, internações clinicas cirurgia cardiovascular.

O Serviço de Ctrureia Cardt,,vascujar l’edt,,tnca deve contar com Cctttrt, Cirúrgico. equipado com uma

(01) sala eletiva com:

— colchão túrnuco;

— instrumental cirúrgico pediitriço;

- rttesa cirúrgica;

— desfibrilador com pás externas e internas;

— marcapasso tCfiifiO rá ri o;

— oxinictro de pulso;

—02 termótnetros tertnueletrónicos;

— 01 bombas de tnfusão, seodo tio minimo 2 bombas de seringa;

— controle de coagulação (TCAI;

- Dl bomba extracorpõrea por sala;

— capnõgrafo;

— monitor de transporte;

— monitor de pressilo não invasiva; tons imunto de manguitos para as diferentes faixa.s etárias;

- monitor de pressão invasiva com, no niinitno, dois canais;

- aquecedor de sangue;

— respirador com misnurador tipo hlender nticniprocessado.

3.4 — Recursos Diagnósticos e lisapCuticos

ai Laboratório de Análises Clinluas que realize exames na unidade, disponiveis lias 21 horas do dia:

htoquímica; hensatologta, microbiologia, gasttmetria, 1 Iquidos orgã n (co 5 e u roanálise. O Lalio ra t ti rio dever,i

partictpar de Pri,c’ratna de Controle de Qualidade;

h Unidade de Itisagetioltigia: eqttipanietitii de radiologia uonvenuiotial de 501) nu fixo, e E[lstipitncntts

de radiologia pti rtáttl, Do ppler periféric o portátil, Ecodoppl e rc a rdiograli a 1 ratistsirác iça, Lttidtip1lert arditigra fi a

iratisesofigica, Ultrassontografia com Doppler, limitigrafia C,iniputadisrizada e Ressi,nãncia Magnétic.t.

A unid tde de 1 m agentil ogi a deverá p.tr Ocipa r dc Progratis a de Co tt t role de Q [tal idade.

e) Eletrocardiografia;

di FItilter;

ei Frgsitnetna;

Unidade de C;trditili,gia ti terve nc iomsta;

g) Utitdade de lntplante de Marcapasso (instalado elti Senisci de Assiitttta de Alia Cisniplexidade etis

Ctrurgia Ca rdios asc [(lar’
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h Elerosfisiologia;

ii Hentoterapia disponível nas 2-1 horas do dia, por Agëiicia Transfusional (AT ou estrutura dc
— n;p1exEdaL!e maior dentro di’ que rege a Rcsi,1;,Jtn RPC n° 13? de 21 de agosto de 201)1 publicada no [ÃO. de

22080)! ler convúnio ou contrato devidamente formalizado de aturdi, com a mesma rcsoiucão;

Oh5.: Os exames de Gardiulogia Intenentionista, Implante de Mrcapasso, Eletrofisiologia, E lolicr,
Ergometria. Ressonáncia Magnaica, Tomografia ConlputldoritaLla e Eecidopplercardtografia Transesofig,ca
poderão ser realizados em serviços de terceiros. instalados dentro ou íuri da estrutura ambulatório-hospitalar do

1 lospital. Neste caso, a referneia deve ser devidamente formalizada de acordo com o que estabelece a Portaria SAS

n°491, de 26 de agosto de 1999.

is Unidades de Tratamento Encensivo e Neonatal credenciado pelo SUS e classificadas como

de Tipo II ou III, de acordo com a l’uriaria G.l,MS n’ 3432, de 12 de agosto de 1998, contando ainda com os
itens especiticos da Medicina Intensiva Pós—operatória de Cirurgia cardiovascular l’ediátrica, conforme descrito

a a seguir.

•

-

Equipantetiteis da Unidade do Paciente I’cdiãtrico d’ou Neonatal (Box ou leito 1 em Pós operatório de

Cirurgia Cardiovascular PediÁlrica:

— Bcr%Is Fowler com grades e rodízio, — 50* dos leitos

— Miiii cir Niu ti paramútri co (uni por leito) coo t et,dc,:

1 módulo ECG

1 módulo com dois canais de pressão invasiva (eta 50% dos leitoss

l módul is de oximetria de pulse)

o, Adulo de pressão não invasiva—l’ NI (em StI9í, dos leitos)

— Sistema bolsa —válvula máscara (ambú) — 1 por leito

— Bombas de Infusão pedicitrica — 1 para cada leito

— Estetoscópio — 1 por leito

- Painel de gases

— l oo Auxiliar

Equipa me titos na Unidade de Medicina Intensiva para I’iis •o1’erató r o de Cirurgia La rdiovasc ula

1 ‘cd tátriç a:

— La rro de e,, tergtlcia co o, destibrilado r/ card tovc rsor lO fásic o, dotado de marca—passo Ira o sc ti tàn co.

terial para iii t tcltaç ãi, e nted icaçãc, e material para a te ,id imen to de eotergittc a — 1 pari cada 1(1 leitos;

— ti.tlaitça ela rA ‘ii La tI gila 1 adequada ao peso;

— llcrç,, aqocctdi pari tieotiatos — 40% dos leitos:
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- Incubadora com parede dupla — 1 para cada 6 leitos neonatal;

- Equipamento dc Fototerapia- 1 para cada 6 leitos;

— Oftalmoscópio — 1 por 1311;

— Otoscópio 1 por Ul 1;

— Aspirador portátil — 1 pira cada 20 leitos;

— 1-oco I’ortát l Ci rúrgicti — 1 por UTI;

— Fstigntsttnaot,mctrci — 1 para cada 5 leitos;

— Negatoscópio — em quantidade adaptável à unidade;

— Maca de transporte com cilindro dc 02 — 1 para cada 15 leitos;

• Ii ‘nitor de transporte 1 para cada lo lei los

— \otilador Mccàoico tara transporte - t para cada lo leitos;

— Cilindro dc 0.para transporte 1 para cada leitos;

— Ladeiras de rodas;

— Llctrocardicigrafo portátil — 1 para cada tt) leitos;

— cíerador de Marcapasso externo A-V - 1 para cada 5 leitos;

— Respirador mecânico tnicrtsproccssadts — 70% do número de leitos;

— Fq uian,co is para ven tilaçáo mccá ti co nio invasiva — Dl para cada lo leitos;

— Conjunto dc C PAI’ ttasal — 1 para cada 4 leito ;

— :\parelbo de radioloL’i.s móvel — 1 por 1 lospital;

• Estufa para aqoccio te ti tu dc soluções — 1 para cada l tI leitos;

3,5 — Rotioas e Normas de Funcionansento e Atendimento

A Unidade deve possuir rotinas e normas, escritas, atualizadas anualmente e assinadas pelo Responsável

ler nico pela Unidade. As rtt ti n,ts e no Finas dcwen, aias t rda r tod tis os processos envolvidos na assis téncia e

adnt:ni ra jo e volt templ ar os seguintes itens:

— loa o ençisi preveia 1 lvi e ci ,rret iv, de mal eriais e equt pa ai enti

Ii —Aval tçãu dos pacientes;

— [ndt caçáti do1, roces1 t meti tu cirúrgico;

d — Protocolos ntftlicts -cirúrgicos;

e — Pro wc tIos dc eu ferttt tgeni;

— P ro toct bis dc- perfttsao e assi stit tia card it,c irculattria cm cardiopediatria;

g Suporte nutriiunal:

li — Acomptiilianientsi em t-tsioterapia e Reabtlittção Funcional;

— controle de Infecção [ lospitalar;

— Acotuptnbamcotts tt,il,ttlatttrial dos pacientes;
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k — Acompanhamento ambulatorial e registro úlsIco dos seus pacientes portadores de martapassos;
- 1cnovigiIãncia nas complicações de implantes salvares que envolva a remoção da prótese;

- Avaliação de satisfação do cliente;
n — Escala dos profissionais em sobreaviso, das re&réneias incerinstituciutial e dos serviços terceirizados,

3. — Produção do serviço

Os Serviços de Assistência de Afta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, devem realizar,
em media, 10 (dez) atos operatúrios mensais ou, no minimo, 120 (tenso e vinte) anuais em alta complexidade,
listados no anexo III, em pacientes do Sistema Único de Saúde.

No cálculo desta produção não serão computados os implantes ou trocas de marcapassos.
A avaliação do volume de prestação de serviços será realizada anualmente. A unidade ou o serviço

que não alcançar o mínimo de procedimentos cirúrgicos nos últimos 12 meses, será auditado no sentido da
continuidade ou não do credençiamcnto.

Ohs.: A Unidade de Assist&.cia de Alta Ctunplexidade Cardiovascular que possui Serviço dc Cirurgia
Cardiovase&ar e Serviço de Cirurgia Cardiovascular PeWátrica, deve solicitar os dois cred coe iamentos,
separadamente, devendo realizar, em média, 20 vinte atos operatórios mensais ou, no mínimo, 240 duzentos e
quarenta) anuais de alta complexidade, lissados no anu’o III, em pacientes do Sistema Unico de Saúde. No cálculo
desta produção não serão computados os implantes ou trocas de tnarcapassos. O responsável túcnico pelos dois
serviços poderá ser o mesmo, desde que atenda às exigências.

4-NORMAS ESPECIFICAS PARA CREDENCIAMENTO EM “SERVIÇO DE ASSISTËNCIA DE ALTA
COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTOS DA CARDIOWGL4 INTERVENCIONISTA”

A Unidade deve dispor de estrutura fisica e ftmcional aldm de uma equipe assistencial devidsinente
qualificada e capacitada para a prestação de assistência aos portadores de doentas do sistema tardiovascolar.

A Unidade de Assistência de Alta Complexidade deve, como pré-requisito para is seti Credcncianscnto cli)

Serviço de Assisténci,s de Alta Cismpleidade em l’rocedimentos tia Cardiologia Intervencionista, ser credenciada
em Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Curdiovascular ou Cirtirgia Carcliovasctdar
Pediátrica e contar com médico Cirurgião Vascular.

4. t — Reaarso s liuntanos
a) O Serviço de Assistência de Afta Complexidade em Procedimentos da Cardksiogi.t Intervencionista deve

ecsntar tons um responsável téc nico. ii;édi Lis com cc ri i ticad,s em área de atua ão em II ctnod inãls: ii. a e t ardi, h
lis te rve liCi o n ista, rea,rtl i ecido pela Se Jed .sde Ora t leira de E temç:dits a t;sia e Card:ci logia lotei-te tido ii .,t a.
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h O médico responsável téetno pelo servico soniente poderá assumir a responsabilidade técnica por

tini único serviço credendado pelo Sistema Unis de Saúde, devendo residir no mesmo inunicipio ou cidades

cireunvizinhas. Poderá, entreianio, atuar como profissional em uni outro ser’ iço crcdenci,ido pelss SUS, desde que

sela 110 mesmo Es fado;

e) A equipe da especialidade da Cardiologia lnten’encionisla deve contar com, pelo mentis, mais uni

médico com certificado em área de atuação em Hemodinâmica e Cardiolonia lnten’encionista. retonheudo pela

Sociedade t1rasileira de Heiaodinãmica e Cardiologia (nterveneionista. Dever,i contar com quantitativo suficiente

para o atendimento de enfermaria, interctirréncias clinicas e cirúrgicas do pós-operatório e ambulatório;

d) O Serviço de Assistência de Mia Complexidade em Procedimentos da Carditiltigia Intervencionista

deverá contar ainda com uni quantitativo suficiente para o atendimento de enfermaria, nas intereorrências clínicas

e cirúrgicas ptis-proccdimentos.

e) O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Procedimentos da Cardiologia Intervencionista

deverá cssniar tom plantio, eni caráter sohreavisss, para o atendimento nas 24 horas na totalidade de sua

estrutura.

4.2 — Exigências para a Unidade

1.2.! Equipe de Saúde Básica

a) Cardii,lsigia Clinica: Médicos com Titulo de Especialista em C’ardiologia reconhecido pela Sociedade

Brasileira de Cardiologia ou Certificado de Residência Médica em Cardiolocia. emitido por Programa de

Residência ?slédica reconhecido pele’ NIEC, para atendimento diário e em regime dc plantão,

h) Aaestesitilogia: Médicos coni Certificado de Residência Médica ou Titulo de Especialista em

Anestesioltigia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia.

cl Eafermagcin.’Ae quipe deve contar tom um enfermeiro conrdenadisr, cor,, Espetializausi em

Cardiologia reconhecido pelo NtEC: ou com certificado de Residência em Carditilogia rcconheeidti pelo MEC ou

com titulo de Especialista em Ei,fcrmagcns Cardiovascular. reconhecido pela Sociedade Brassleira de Enfermagem

Cardisivascular-SOlt[ NC, e ainda com enfermeiros, téçniuss de enfermagens e auxdi,ires de enfermagem ciii

quantit ativo sulic emite paris o atend intento de enferniar ia a saber:

1 huns) enfermeiro lia ra cada t tI lei Los da sala de reetiperaçiti e 1 1h uns) cii fermeiro para ti Serviço de

procedi isentos de ardi ologia in t erven Liii n ist a, por i tirito Cine! ti id si o enfermeiro coord cita dor 1;

E (lstmtn 1 auxiliar de eisferns,ttzens - AS ou técnicti em etsfernsagens -1_E, para cada 1 5 quatro! leitos da

sala de rcc uperacá o em as encl im ent os dc alta com plex idade em proced intentos da ca md ti’lisgia intervencionista.

por i orno.

Ol,s.: O ser’ iço que milo ptsssuir um enfcrnieiris coordenador, ctsnft,rmtie exigências dt, iteni d. terá o prazo

de (131 três) anos para se adeqti ar.
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d) T écnico em radiologia ou icnúIogo: deve ter experiência e treinamento adequados para operar os
eqtlipamento de radiodiagnóstico de angiografia. Deve conhecer os princípios físicos das radiações e medidas
de proteção e ser crcdenciado no CONTER-Conselho Têç.nico de Radiologia. O quantitativo sLilicicote para o

aiendimento a saber:

hum) têcnicts em radiologia ou tecnólogo com experiência em heniodinácisica.

4.1.2 - Equipe de Saúde Complemeniar (Apoio multidisciplinar)
A unidade dever,i coniar, em caráter permanente ou alcançável com Cirurgião Vascular e Cirurgião geral.

residentes no mesmo município ou cidades circunvizinhas.

4.3 - Instalações Físicas

Alão, do estabdecido no tem 1.5 dcste anexo, as áreas físicas da Unidade deverão se enquadrar:

a- l’oriaria da Agência de Vigilância SaniiáHa, n°453, de 1 de junho de 1995, que esiahclcce as diretrizes
básicas de proteção radiolócica.

4.1 — Materiais e Equipamentos

A unidade deverá dispor de iodos os materiais e eqttipameniiss necessários, em perfeito estado de
cOT, serva ão e funch,namen to. para assegurar a qualidade da assi slén tia aos pacientes, qtte l’° ssib di teia o
di agnó si icis, tratamento e acotnpanhamentsi inêdicss e de cn ferinagen; O hissp ital, devcr,i destinar ipta ri iii ai ‘is

de leitos específicos para os pacientes de mãdia e alta complexidade cardiovascular.

O Serviço de Assstãnçia de Alta Complexidade em l’rocedin,entos da Cardii’li’gia lntcnencii,nista, deve

possuir

— Equipamento de li emodi nâmica fixo com as seguintes característíc as ia ii, ii,, as:

a. capacidade de aqoisi5ão dc imagem digital em tempo real.

b. resolução: Matriz 51 2 x 5 12 x 8 hites a 3t) qciadros/sego ndo.

e. a rti,azenan;ento de longo prazo das imagens: CD ou filme 35 mm.

— l’oligraib de no mínimo 3 derivações de EcG e 2 canais de pressão com possilsilidade de registris

sintultãneo

— Bomba injetora de coo

-Ap-.irelh o de cuagul ação por TCA na sala de hemod inânoca:

- Oximet ri, de p ulsis;
- lo ii tor de ‘ ressã o in vas iva de dois cana is, um por sala;

Ec1uipame isto para ciletil o de d is i ro ci rclía

- laterial para reanimado ,irdiorc5pira;ória e dcsfrttsilador externo;

N larsap.iss’ iic n’porá rio, u a por saia

Socretaria de Atenção à Saúde, MS



4.5 - Recursos t)iagnótieos e Tcrapúuticos

a) laboratório de Análises Clínicas — acesso a exames realizados dentro da unidade, disponíveis nas 24

bis ris dia: b ioquimi ca, berna tologia, inicrobi ologia, gaSometria, líquidos orgã nicos e urna nál se. O Lal,t,ratório

deverá IartiLipar de l’risgransa de Controle de Qualidade;

1 Unidade de lmagciisiltig:a: equipamento de radiologia convencional de 500 mA fixo, e Equipamento

de radtoiogia portátil, Dopplcr periférico portátil, Ecodtipplercardingrafia Transtoricica ou ‘hansesofágica, Ulim—

sisnoerafia com Doppler, Totnr,crafla Coisspucadtirieada e Resstmància Magnética.

A unidade de lmsgenologia deverá participar de Programa de Controle de Qualidade.

3 leinisterapia -- disponível na5 24 horas do dia, por Agéiscia Transíusional (AT) ou estrutura de

conqslexidade maior dentro dc’ que rege a Resolução RDC n° 151 de 21 de agosto de 2001, publicada no DO. de

118K) 1 ter convúnio ou contraio devidansente formalizado de acordo ‘tini a mesma resolução;

d Unidade de Tratamento Intensivo credenciada pelo SUS e classificada como de Tipo II ou Til, de

acordo com a Portaria GM’MS n5 3432, de 12 de agosto de 1998.

-1.6 - Utiti nas e No nu as de Eu ncio namen lo e Atendimento

A Unidade deve li’’uir rotinas e normas, atualizadas anualmente e assinadas pelo Responsável Técnico

pela Unidade. As rotinas e s’,rm,is devem abordar todos os processos envolvidos na assistência e adnui,istração e

cIto teta piar ti s scgu iii les i te lis: 1-
a — ‘laniitençàc, preventiva e corretiva de materiais e equipamentos;

li — Avaliação dos }‘ac eis les

e — 1 ml icaçã is do procedimento hemod in3 nu co;

d — i’rotocoliss Assistenciais em Prticedimeiutos eia l4rditslogia intervencionista: 4

e -- 1’ ro tu colos de eis Fernttgc o];

f — Coo t role de lo f c5ãt’ 1 lospil alar;

g — :\ctinspanhatusetstcs ainbulatorial dos pacientes;

is — lectosvigilán e ia nas ctmspli caç ões de 01 plantes;

— Aval iaç ã si de saí i sfacão dci cliente

— Esc ai a dts s pro í15 si ti sais e os sob reaviso, das referências itil cri tsstIt u ciotial e dos serviços terceiri zados.

17 — i’rodtic iii clii serv iÇI)

Os Seniccs de r\sststéIsi,I de Aba Cc—nsplexidade em l’rciçedittsentos da (:trdolcioia ltltenetscinnista.

deveo real lar, ens mdii, 12 dcszc , p ro cd, ‘te mitos terap êtt 1 Los em ca rclic logi a intervc n Li Liii ista mensais ou,

mi IsituIlso- III (cento e quarenta e LILtatrI t anuais de alta cisniplexiclade, ltstados no anexo III em pacientes dcs

Ss-,c:,i., Unos de Satiiie.
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No cálculo desta produção não serão computadus os estudos hemndinãmicos ambulatoriais.
A avaliação do volume de prestação de serviços será realizada anualmente. A unidade ou o serviço que

não alcançar o mínimo de procedimentos hemodinámicos nos últimos 12 meses, será auditado no sentido da

continuidade ou não do credenciamento.

5-NORMAS ESPECIFICAS PARA CREDENCIAMENTO EM”SER%9ÇO DEASSISTËNCIA DE ALTA

COMPLEXIDADE EM CIRURGIA VASCULAR”

A Unidade deve dispor de estrutura física e funcional além dc uma equipe assistencial devidamente

qualificada e capacitada para a prestação de assistência aos portadores de doenças do sistema cardiovascular.

A Unidade de Assistência em Alta Complexidade, como pré-requisito para o seu credenciamento em

Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Vascular deve dispor de Serviço de Angiorradiologia.

5.1 - Rccursus Humanos

a) O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Vascular deve contar com um responsável

técnico, médico com título de especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular reconhecido pela Sociedade

Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular ou com certificado de Residência Médica na especialidade, emitido

por Programa de Residência Médica reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC.

1,) O médico responsável técnico pelo serviço somente poderá assumir a responsabilidade técnica por

uni único serviço credenciado peln Sistema Único de Saúde, devendo residir no mesmo município ou cidades

circunvizinhas do serviço. Poderá, entretanto, atuar como profissional em um outro serviço credenciado pelo SUS,

desde que seja no mesmo Estado;

c) As equipes da especialidade da cirurgia vascular devem contar com, pelo menos, ma is um médico

com título de especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular reconhecido pela Sociedade Brasileira Angiologia e

Cirurgia Vascular ou com certificado de Residência Mdica na especialidade, emitido por Programa de Residência

Médica reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Deverá contar com quantitativo suficiente

para o atendimento de enfermaria, intercorréncias clínicas e cirúrgicas do pós-operatório e ambulatório.

d) O serviço deve contar ainda cons Médico Angiorradiologista ou Radiologista Intervencionista, com

til ulo de especialista pelo CII IVA?s III (SORRICE 1 ou Ci rttrgião Vascular com certificado de 1mb ilitação com área

de atuação em Cirurgia Endovascular da SBACVICBR/AMII.

5.2 - Exigências para a Unidade

5.2.! Equipe de Saúde Básica

a) Cardiol ogia Clítsi La: M édí Los cons Título de Especialista em Ca rdiologia reconhecido pela Sociedad e

Brasileira de Cardiologia, Certificado de Residência Médica ens Cardiologia, emitido por Programa de Residência

1 éd ica reconheci do pelo 1 1-C, lia ra atendi niento dii rio e em regi me de plantão.

• ..: H,y::1srÉRIo DA SAUDE
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bi Asigiologista ou Vascular: Nlédtcos com Especialização 011 Título dc Especialista em Angiologia e/ou

Cirurgia Vascular ou Certificado de Residéncia Médica reconhecido pelo MEC.

e) Aiicstesii,logia: Médico coa Lerilticado de Residéncia Medica ou 1 tolo de Especialista eni

Anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesicilogia.

d Enfermagem: A equipe deve contar ema um enfermeiro coordenador, com Especialita ão em

ardiologia reconhecido pelo MEC ou com certificado de Itesidéncia eu, (Zardicilogia reconhecido pelo MEL ou

com tttulo de l:spcci.tlistt em Enfermagem Cardiovascular, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Enfermageni

Cardiovascular-SOBENC, e ainda com enfermeiros, técnicos de enfermaoem e auxiliares de enfermagem em

quantitacivo suficiente para o atendimento de enfermaria a saber:

hum enFermeiro para cada IS leitos reservados para atendimento em alta ccnnplexidade, por torno.

1 (bons) auxiliar de enfermagem s\E) ou técnico em enfermagem (1 E) pira cada 8 leicos rc’servados para

atendimento em alia complex:dade em cirurgia vascular, por turno, na propisrçãm, mínima AEITE reL,smendada

é de 2/1.

Ohs.: O serviço que não possuir um enfermeiro coordenador, conforme exigéncias do item d, terá o prazo

de (13 (trás) anos para se adequar.

5.2,2 - Equipe de Saúde Complementar (Apoio multidiseiplinar)

A unidade deverá contar, em caráter permanente ou alcançável com: Cirurgião geral, Endocrinologisia,

Neurologista e Cirurgião Plástico, residentes no mesmo município no cidades circunvizinhas.

Deverá ter, como serviços próprios Ou coniraiados de Suporte, serviços e protissionais nas seguintes

áreas:

a - Saúde Mental ou Psicologia Clínica;

b - Assisténcia Social;

e - Fisioterapia;

d — Nutricionista;

e — Faro, ,i eia;

f — 1 lenonerapia.

5.3 — later i,i is e E c]ti lia menti ia

A u n idade slcvc rã dispor de tssclos os niateria s e equípaisi ei, t os i cc easàr io s, clii perfeito estado de

conservação e fio ic iç,nanleil Lo, para assegurar a qual idade da assisiéneia aos pacientes, que pnsssibi liceu o

diagnóstico, tratanic cito e acoospa nhamento a édiço, de e nfc rmagetu, fisi ti t erápico, nutri cii nal e dietétic o, O

hospital deverá dessoja r quantita tivs, de lei Los específicos para os pacientes de nédia e alta co mp cxi dade vascular,

i o tem ações cli nicas e cirurgia vascular, O Serviço deve posso ir os segton Les niateriai s e equ lia menti is tflinimmss ia

espec ‘ali dacle Ciru rgi a Vascular eclui pado coo,:
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— desfihrilador externo;

— marcapasso tens porário;

— monitor de pressão invasiva, portátil ou modular;

— oximetro de pulso;

- 04 bombas de infusão. no mínimo;

- aparelho para controle de coagulação por TCA;

- dnppler portátil.

5.4 — Recursos Diagnósticos e lërapëoticos

aI Laboratório de Análises Clínicas exames realizados dentro da unidade, disponíveis nas 24 horas do

dia: hioquimica; hematologia microbiologia, gasometria, líquidos orgálsicos e uruaisálisc. O Laboratório deverá

participar dc Programa de Controle de Qualidade;

b) Unidade de Imagenologia: equipamento de radiologia convencional de 5W) mA fixo, e Equipamento

de radiologia portátil, Doppler perifirico portátil, Ecedopplercardiografiut hanstorácica ou transesofágica, Ultra

sonoerafia com Dopp!er, listoografia Computadorizada e Ressonância Magnética.

A unidade de Insagenologia deverá participar de Programa de Controle de Qualidade.

ci Unidade de Angiorradiologia no ambiente do hospital;

d Unidade pri4’ria ou conveniada de Anatomia Patológica, para realização de exanras de citologia,

histoloitia, anátomo-patologia de peças cirúrgicas;

e) Unidade de Tratamento Intensivo credeisciada pelo SUS e classificada como de Tipo II ou III, de

acordo cons a Portaria GM/MS n° 3432, de 12 de agosto de 1998;

Obs.: Os exanses de Ressonáncia Magnética e Ecodopp]ercardiografia Transesofigica poderão ser

realizados en, serviços de terceiros, instalados dentro ou fora da estrutura ambulatório-hospitalar do 1-lospital.

Neste caso, a referénda deve em ser devidarnente formdiuela de acordo com o que estabelece a Portaria SAS o”

-19-1. de 26 de agosto de 1999.

5.5 — Rotinas e Normas de Pun ionameo lo e Atendimento

A Un idade deve possuir rotioas e nor mas, atualizadas anualmente e as s it,ada s pelo Respu ti sjvcl Técti co

pela Unidade. As rotinas e normas devem abordar todos os processos envolvidos na tssisiélicit e adininistraçási e

contemplar os segttint es itetis:

a — Manutenção preventiva e corretiva de materiais e equipamentos;

Is —Avaliação dos pa ci cotes

- Indicação do procedi isento cirúrgico;

d — Protocolos méd ic ci cirürgitcss:

e ‘riO oci’ic,s da co fermagens;
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Paltka Nadanal de Atenção ardiovascu!ar de Alta Complexidade

f- Suporte nutricional;

g - Controle de Infecção Hospitalar;

li - Acompanhamento ambulasorial dos pacientes;

- Tecnovigilância nas complicações de implantes, que envolva remoção da prótese;

- Avaliação de satisfação do cliente;

k — Escala dos profissionais em sobreaviso, das referências inlerinstituciisnal e dos serviços erceirizados

5.6 - Produção do serviço

Os Serviços de AssisIér.cia de Alta Complexidade em Cirurgia Vascular devem realizar, em média, [5

(quinze) atos operatórios mensais ou, no mininsu, 180 (cento e oitenta) anuais de alta complexidade, listados no

Anexo 1Ff, em pacientes do Sistema Único de Saúde,

A avaliação do volume de prestação de serviços será realizada anualmente. A unidade ou o serviço

que não alcançar o mínimo de procedimentos cirúrgicos nos últimos 12 meses, será auditado e no sentido da

continuidade ou não do Credenciamento.

6 - NORMAS PARA CREDENCIAMENTO EM “SERVIÇO DE ASSISTËNCIA DE ALTA

COMPLEXIDADE EM CFRURCIA ENDOVASCULAR EXTRACARDIACA”

A Unidade deve dispor de estrutura fisica e funcional além de uma equipe assistencial devidamente

qualificada e capacitada para a prestação de assistência aos portadores de doenças do sistema eardiovascular.

A Unidade de Assistência de Alta Complexidade, deve como pré-requisito pa ra o seu credenciamento em

Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Endovascular Extracardiaca, ser credenciada também

em Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Vascular.

6.1 — Recursos Humanos t
a) O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Endtsvascular Extracardiaca deve contar

com um resptsnsivel tecnico pelo Serviço, preferencialmente, cirurgião vascular ou radiologista intervcisciot,ista

com área de atuação em Procedimentos Endovasculares. reconhecida pelas Sociedade Brasileira Atigicilogia e

Cirurgia Vascular e/ou Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Ettdovascu!ar/CBR. Na

ausência de proíissional com esta área de atuaçãts, o responsável técnico ptsderá ser cirorgiãt cardiovascular tsu

cardioltigista tnten-encionista, com os respectivos títulos de especialistas das Sociedade Br,tsileira de Cirurgia

Cardisivascular ou Sociedade Brasileira de llenicidicdmica e Cardiologia Intervencionista,

h t O médicts respons,ivel técnico pelo serviço somente poderá assumir a respttnsahilidade têcniça pssr

um único serviço credenciado pelo Sistema Único de Saúde, devendo residir no mesmo municipiss ou cidades
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circunvizinhas dn serviço. Poderá, entretanto, atuar como profissional em um outro seniçt’ credenciado pelo SUS,
desde que teia no n’esmo Estado;

c) As equipes devem contar com, pelo rnenns mais um médico com titulo de especialista da Sociedade
Brasileira Angiologia e Cirurgia \‘h.scular ou Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia
Endovascular ou Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular ou Sociedade Brasileira de 1 lemtidinãmica e
Cardiologia Intervencionista.

6.2 - Exigências para a Unidade

6.2.1 Equipe dc’ Saúde Básica

a) Clínica Médica: Médico com Título de Especialista em Clinica Médica, para atendimento diário e em
regime de plantão.

b) Anestesiologia: Médico com Certificado de Residência Médica ou Titulo de Especialista em
Anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia.

c) Enfermagem: A equipe deve contar com um enfermeiro coordenador, com Especialização em
Cardiologia reconhecido pelo MEC ou com certificado de Residência em Cardiologia reconhecido pelo MEC ou
com titulo de Especialista em Enfermagem Cardiovascular, reconhecido pela Sociedade Brasileira dc Enfermagem
Cardiovascular-SOBENC, e ainda com enfermeiros, técnicos dc enfermagem e auxiliares de enfermagem em
quantitativo suficiente para o atendimento de enfermaria a saber:

1 (Num) enfermeiro para cada 14 leitos reservados para atendimento em sala de recuperação
lsemodinãtnica e/ou cm unidade de internação, por turno.

(Num) auxiliar de enfermagem (AU) ou técnico de enfermagem (TE) para cada a leitos rcservados pata
acendimenlo em alta complexidade em cirurgia vascular, por turno, na proporcão mlnitua AU/TE recomendada
é de 2/1.

Ohs.: O serviço que não possuir um enfermeiro coordenador, conforme exigências do item cl terá (‘prazo
de 03 (três) anos para se adequar.

di l’écnicu em radiologia ou tecnólogo: deve ter experiência e treinamento adequado para operar os

equipamento de radittcliaontismico de anginc’rafia. fleve cunhecer os principios fisicos das radiações e medidas

de proteção e ser crcdenctado no CON9IR-Comtselht, Técnico de Radiologia. O quantttattvo suficiente para ti

atendimento a saber:

li um) técnico em rad i 1,1 ogia ou tecnól ogi’ com cxeriên cia em angiorrad iologia.

.2 — Equipe de Saó de Co niple ment ar 1 Apn ii) tfl olt id i sui plin ar)

A tini d ide cl cve rã ct,ntar, em caráter perni a nente o o alcançável com: eqtnpe auxiliar ci, m
por médicos coo, experiência profissional em procedimentos endovasculares e pelo tnenos uni cirurgião

carcllovasL ul.sr e/ou cirurgião vascular com experiência en, cirtirgia cardiovasctilar e cirurgia vascular,
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respectivameote, com ci respectivo titulo dc especialista para esta especialidade, residentes mi mesmo muflic iplo

ou cidades circunvizinhas.

lá cvcrá ter, como ser’ i is pri3prís’s ‘‘LI contrai idas, os se n- içcss de suporte e prI 5 Pi ssi 1 ‘DaiS nas sei:ui n te

áreas:

a - Pawlcsgia Clínica;

h - Anatomia l’atolügica;

- Farmácia;

d - l-Iemoierapia;

— Pronto Atendimento das L’rãneias!Ecnergéncias funcionando nas 24 horas do dia;

(-Serviço Social;

g — Nutricionista,

h - Fisioic•rapeuta;

- Ambulatório de Acompanhamento do pacientes submetidos a procedinwnios endovasculares.

6.3 - lnstalaües Físicas

Além do estabelecido no item 1.5 deste Anexo, as áreas fisicas da Unidade dever-ao se enquadrar:

a- Portaria da Agência de \‘igilãncia Sanitária, ii’ 453, de 1 de junho de 1998, que esiallcce as diretrizes

básicas de prtstcção radiológica.

6.4 - Materiais e Equipamentos

A unidadc- deverá dispor dc iodos os materiais e equipamentos n ecess:iri,,s, e,,, perfeito estado de

conservação e funcionamento, para assegurar a qualidade da assistência aos pacientes, que possibilitem o

dia gnósticts, trata ii, ento e aconspanham ento médico, de enfermagem, fisi Iii eráp icti, nut ric i tina1 e dietét co. O

hospital, deverá destinar quantitativo de leitos especificos para os pacientes de niédia e alta complexidade em

procedimentos cndc,vascuilares exiracardiacos.

A Sala dc Procedimentos Endovascularcs deverá ser equipada com

— Equipamento de angiografia com subtraç-a o Wgiial, matriz mínima de 1024 x 1023 na aq oisiçãis

e p rocessamenti,, an tido rotatório e sulitraçáci ctiin roadmap ou esatopame ri,’ móvel co tu as mesmas

eM:’ ci erist i Las;

— lo niba injetora de contraste,

- £quipan,ento para anestesia;

-- ?slcte riu e equipamentos de Iteanim:uçãci Cardio-respiratória;

- Marcapa-aci ieinporãrits;

— Nlsinitu, r de p ressãs, invasiva portátil ou n,odsular;

— Dxi met ria de p tilso;

Secretaria de Atenção á Saúde ‘MS
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- 02 bombas de infusão;
- Equipamento de TCA
O Centro Cirúrgico dcverá contar coo, pelo menos urna saa cinãrgica, equipada com mate r,ais e

equipamentos básicos pari cirurgias vasculares, bem como equipamento de circulação cxtracorpúrea, na situação
de tratamento de doença da aorta torácica.

6.5 - Recursos Diagnósticos e Terapéutieos
a l Laboratórin de Análises Clínicas — acesso a exames rcalizadns dentre, da unidade, disponíveis nas 24

horas do dia: bioquímica, Iteanatologia, microbiologia, gasometria líquidos orgânicos e urt,análise. O Laboracórin
devcr,i participar de irogramna de Controle de Qualidade;

Is) Unidade de imagenologia: equipamento de radiologia convencional de 500 mÃ fixo e Equipamenii
de radiologia portátil, Doppler periférico portátil, Ecodupplercardiografla Transiorácica ou transesofágica, Ultra—
sonografia com Dnppler, lbmograiia Computadorizada e Ressonância Magnética.

A unidade de imagenologia deverá participar de Programa de Controle de Qualidade.
c) Unidade de Angiorradiologia nt, ambiente do hospital;
d) 1-lemoterapia — disponível nas 24 horas do dia, por Agência Tno,sfusinnal (AI) ou estrutura de

complexidade maior dentro dc’ que rege a Resoluçan RDC n° 151 de 21 de agosto de 2001, publicada no DO. de
22/8/01 ter convénio ou contraio devidamenie fl,rmalizado de acordo com a mesma resolução;

e) Unidade de Endnsct,pia Digestiva,

fl Unidade prüpria ou cnnveniada de Anatomia Patt’ligica, para realização dc exames de citologia,
histologia, anácomo-patologia de peças cirúrgicas;

g) L’nidade de Tratamento Intensivo eredenciada pelo 5115 e classificada conlo de ‘fipo ti ou ItI, de
acordo com a Portaria GM/MS n°3432, de 12 de agosto de 1998.

Ohs.: Os exames de Ecodopplc’rcardiografia, Ressonância Magnética, Angiorressonãncia e de Endoscopia
digestiva, poderão ser realizados en, sen’iços de terceiros, instalados dentro ou fora da estrutura ambulatório-
hospitalar dt 1-lospital. Neste caso, a referência deve em ser devidamente íbrntaltzada de acordo com o cltie
estabelece a Portaria S.\S o- 494, de 26 dc agosto de 1999.

6.6 — Rt, tinas e Nor mas de luncio namen ri, e Atendi menor
A ljniclade deve possuir rotinas e normas, prefcrencialniente escritas, atualizadas anualn,ente e assinadas

pci 1 Rcspoiisáveí ‘Iéc nico pela Unidade As rotinas e no nuas devem abordar todos os processos envs,lvids, 4 na

tssisténc ia e admiiinist ração e con temnp ir os segtt i n tes t tens:

a — N lanuienç ã o preventiva e corretiva de materiais e equipamentos;
b — Avaliação dos paciemi les

— ITI di caçã ir do procedimcrs to cirúrgico;
— l’rc, tc, I,lç,s n éd i5.o —ci r ti rgmc s e de j’ roe cd iinento s endovasculares cxi rac ard íaco 5;

Secretaria de Atenção à Saúde /MS
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e l’ri,locolo s de enfermagem;

- Suporte nutricionti;

g — Controle de Infecção Hospitalar

h - Acompanhamento atabulatortal dos pacientes;

- Teenovigilãneia nas complicações de implantes que envolvam remoção da prótese;

- Avaliação de satisfação do eiicncc

k — Ealt dos profissionais em sobreavisu, das rcíerér.eias interinstitucionais e dos ser;içtis tereeirEladlts.

6.7—1’ roduçãti do seniçs’

Os Serviços de Assisténcia de Alta Cotnpkxidade eta Ciratrc’ia Endovascular Extraardiaea devetn realizar.

e a média, 10 dez t tos operatórios tnen sais ou, nu tal n i mo. 20 (cento vinte ao ttais de alta ompl exidade,

listados no anexo III, em patietites do Sistetna Unteti dc’ Saúde.

A avaliação dct vstlunte de prestação de serviços será rodizada anualmente, A unidade ou o serviço

que não alcançar tt ntitutno de procedtnicticos eirúrgiws nos últimos 12 meses, será auditadt, e tio scnttdo da

coti ti nu idade ou ttã si dct Credenjataentii.

7’- NORMAS ESPECÍFICAS PARA CREDENCIAMENTO EM”SERVIÇO DE ASSISTËNCIA DE ALTA

COMPLEXIDADE EM LABORATÓRIO DE ELETROFISIOLOGIA”

A Unidade deve dispor de estrutura fisita e funcional além de unia equipe assistencial devidituente

qualilicada e capaititda para a prestação de assisténcia aos portadores de doenças di> sistema eardiovaseulsr.

A Unidade de Assisténcia de Alta Cotitplexidade deve, comi> pré-requisito para o seu Credencitotenti, em

Serviço de Asststéttcia de Alta Complextdade co’ 1 ,t[is,ratõris, de Eletrofistologia, ser credenciada eta Unidade que

possua Sen’tço de Assisténcia de Alta Cotaplexidade eta Procedimentos di Cardisdsigia Intervencionista e Sen iço

de Assistéti tia de Alta Com plexid.td e em Cirurgia Cariliovascular.

7. 1 — ReL ttr SOS 1 httaatt os

as O çer’-i so de A,nistén ia de AI .t 1 o ri r’l ex idade e:ii Lahs ‘ra t frt is de 1’ let ri’ Ftsi til nua deve ci, n t a r com

um respotis_ivcl t&tuui, tttéchco tm ticuilti de especitlist.t, tunt área de ttutação eta Fletrssfisisilsigt,t_ habilisadui

pelo tiepartanietito de Arritmias e Eletruilisisilsigia Clittica •DAEC tia Ssteiedasle lirastleira de Cardisslooit 51W.

Ii O taédt co respo ti sdvel téc ia co pelo serviç si sometite poderá as> uni ir a respo ti sal, tI idade céc tiL .t po

st o, ú o Lo serviç o c recleti ciado pel ti Sistema U ti Lo de Saúde, deven do res cl Ir ti ti ni esmss taun i c ipio out e idades

ci re u nsizi tilias do serviço. Poderá, etitrettnt o, ttutar c onisi p ro li ss si ml eta u ti 1(1 u trs, servt o eredeticiado pel ti 5 L’S

desde que sei a tio tiiesta o Fst,tdo;

á
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e) A equipe de eletrofisiologia deve contar preferencialmente, com mais um médico com certificado na

área de atuação em eletrofisiologia, habilitado pelo Departamento de Arritmjas e Eletrofi.siohgia Clínica-DAEC da

Sociedade Brasileira cl e Card iologia 51W. Na a usúncia deste, pod eni ser um ca rcliologista com título de espec i ali si a

pela Sociedade Brasileira de Cardiologia-SBC. Deverá contar com quantitativo suficiente para o atendimento de

enfermaria, intercorréncias clínicas e Cirúrgicas do püs operatório e 1 (um) ambulatório semanal.

7.2 — Exigúneias para a Unidade

7.2.1 Equipe de Saúde Básica

a) Cardiologia Clínica; Médicos, cardiologista auxiliar, com treinamento em eletrofisiologia com

Certificado de Residúncia Médica, Espeeializaco ou Titulo de Especialista em Clínica Cardiológica para

atendimento diário e em regime de sobreaviso.

h) Anestesiologista; Médicos com Certificado de Residéneia Médica ou Titulo de Especialista ciii

Anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia.

c Enfermagem; A equipe deve contar com um enfermeiro coordenador, com Especializacão em

Cardiologia reconhecido pelo MEC ou com certificado de Residéticia em Cardiologia reconhecido pelo MEC ou

com título de Especialista em Enfermagem Carditivascular, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Enfermagem

Cardiovascular-•SOBENC, e ainda com enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem cm

qttantitativo suficiente para o atendimento de enfermaria a saber;

1 hum) enfermeiro para utda 1(1 leitos da sala de recuperação e 1 (liom) enfermeiro para o serviço de

proc ecltment os em eardiologia interven ioni s La, por turno (incluido o enfermeiro coordenador;

1 (hum) auxiliar de enfermagem — Ali ou técnico em enfermagem — TE para cada 1 (quatro) leitos da

sala de recuperação em atcttditnentos de alta complexidade em procedimentos da cardittlogia intervencionista,

l° tttrno.

Ohs.; O serviço que não possuir um enfermeiro coordctmador, conforme exigéncias do item d, terá o prazo

de 03 (trés) anos para se adequar.

d) Técnico eto radiologia ou tecnólogo: deve ter experiéncia e treinamento adequados para operar os

ectt ipa a coto de radiodiagnóstico de a ngiografi a. E )cve conhecer os p rincipios físic os das radia ócs e medidas

de p roteçãci e ser credeociad o no CONI ER Consel mi Téc nico dc Rtdi ologia. O quantit ativo suticiente para o

atendimento a saber;

(httm técnico em radiologia o tt tecnólogo, por servi o, com exper iénc ia em eletro fisiologia.

7.2.2 Ec1u ipe de Saú de Complementar 1 Apoio tnolt i disciplina r 1

A unidade dever,í contar, em caráter permatiente ou m!canável cota cirurgião vascular, residente no

IrestUo tnttnicipio ou cicltdes cirttnvizitihas.
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a — Ambulatório de Arritmia.

7.3 - Instalações Físicas

Aléia do estabelecido no item 1.5 deste Anexo, as áreas fisicas da Unidade deverão se enquadrar:

a — Portaria da Agência de Vigiláncia Sanitária, no 153, de 1 de junho de 1998, que estabelece as diretrizes

básicas de proteção raditilõgica.

7.4 - Materiais e Equipamentos

A unidade deverá dispor todos tss materiais e equipamentos necessários, em perfeito estado de

conservaçào e funcionamento, para assegurar a qualidade da assistênna aos pacientes, que pt,ssiliilite;n o

diagniástico, tratamento e acompanhamento médico e de enfern:agctn. O hospital, deverá destinar quantitativo de

leitos em hospital dia e/ou de internação, específicos para os pacientes de alta complexidade em cardinvaseular.

São necessários os seguintes materiaislequipamentos minimns no Laboratório de Eletrofisiologia:

a Equipamento de fluoroscopia em arco cirúrgico ou simtlar;

h) Estimulador cardiacn;

c) Marcapasso temporário;

d) Sistema de monitorização de eletrocardiogramas periféricos e intracardíacos de, no ,niaimo 18 canais

simultãneos e, opcionalmente, com sistenia de mapeamento cletroanaiõmicti;

e) Sistema gerador de energia;

f; Desfibriladores externos (mínimo de dois);

g) fs la teria) e equ pan] coto para rea O lisa ãti cardio— resp iratõ ria.

7.3 — Recursos fáiagtiõst,c Os e frrapêutieos

a’ Laboratório de Análises Clítticas- exames realizados dentro da unidade, disponíveis tias 24 loiras

do dia: bi oqu im ica; teniatologia e gasonset ria. O laboratório deverá pi rticipar de Programa de Con t role de

Qualidade.

hi Unidade de lnsagenohsgia: equipamento de radiologia convencional de Stlt) mÁ fixo, e Equiptosento

de radiologia portátil. Doppler perilUrico portátil, lieodopplercardiografia Transtorácica ou trartsestsfágica, Ultra -

sonografia com l.lisppler, iistnt,orafia Coisspittadori,ada e Rc-sst,nánda \tagisatica.

A unidade de huagensslogia deverá participar de Programa de Controle de Qttalidade.

cl 1 lemot e rap ia dispon ivel nas 24 horas do dia, por Agência Iransfttsisstsal (AI) ou estrut Lira de

etsnsplexidade ‘sais ir dentro do que rege a Reso 1 uáo RDC o” t SI de 2 1 de ago st o de 20)1, publicada iii tIO. de

22/8/tI 1 ter convéni ii ou contrato devida tu ente formalizado de acordo co is a tiesusa rcsoluç ti;

Ohs.: Os exatsses de Ressonància Magnética pssderao ser realizados eta serviços de terceiros, instalados

dentro tio fora d,t estrutura anshulatório-htsspitalar dii 1 iospital. Neste caso, a referência deve ser devidatnetste

flsrns alizada de ,tc ordo com o que estabelece a Portaria SAS is’ -1 9-1, de 26 de ago st o de 1999.
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di Unidade de Tratamento lntesivc, credendida pelo SLS e classificada conio de Tiro Ii ou III dc acordo
com a Portaria GM’MS n 3432,de 12 deagostis de 1998.

7.6 — Rotinas e Normas de Funcionamento e Atendinscoto

A Unidade deve possuir rotinas e nomias, atualizadas anualmente assinadas peio ltespcinsivel Técnicu
pela Unidade. As rotinas e normas devem ahordar todos os processo envolvidos na assistência e administração e
contemplar os seguintes itens

a - Manutenção preventiva e corretiva de materiais e equipamentos;

1, - Avaliação doç pacientes
— Indicação do procedimento;

d - I’rotocolos Assistenciais cm Eletrolisiologia Cardíaca;
e — Protocolos de enfermagem;

- Controle de Infecção Hospitalar;

g — Acompanhamento atnhulatorial dos pacientes;

Is - Avaliação de satisfação do cliente

7.7 — Produção do Serviço

Os Serviços de Assistência de Alta Complexidade em 1ahoratório de Fletrofisiologia, devem realizar, no

tu iii m o, 611 (sessenta) procedimentos anuais dc alta complexidade lista dos iii a nexo III, ccii pacientes do Sistema
Único dc Saúde.

A avaliação do volume de prestação dc serviços serã realizada anualmente. A unidade ou o servicii que
não alcançar ts tninimo de procedimentos nos últimos 12 meses, scrã auditado e no sentido da contcnutdade ou
não do Credenciameisio.
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Anexo II - A (Portaria SAS!MS w’ 210, de 13106(2004)

A - roRMulÁRT0 PARA VISTORIA DO GESTOR

pon hei e’,’: ‘nvw. sa udcgtbr/sas
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Anexo II - B (Portaria SAS!MS n°210, de 13/0612004)

13- FORMULÁRIO PARA VISTORIA DO MINISTÊRIO DA SAÚDE

Disponível cm: nvw.saudc.gov.br/sas
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Anexo IV

PARÃMETROS PARA A ASSISTÊNCIA CARflIOVASCULM{

Centro de Refcrúncia
I’arãm etro: 1: 4.000.000 habitantes

Qb.: para aqueles Estados em que a população não alcance 4.000.000 hah., estes poderão ter, no mixitnn, 01 (um)
Centro de Referência, desde que a unidade atenda as exigências desta portaria.

Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovaseular
Parâmetro: 1: 600.000 habitantes

Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardinvascular I’ediátrica
Parãmetro: 1: 8OtLOOt) habitantes

Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Procedimentos da Cardiologia Intervencionista
Parãmetro: 1: 600.00t) habitantes

Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia tscular
Parãmetro: 1: 50t).000 habitantes

Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Endovascular
I’tránietro: 1: 4.00tLOOt) habitantes

Ohs — I’ara aqueles Estados em que a pop ida ção não alcance 4.00t).00t) 1mb., estes poderão ter, no máximo, 01
(um) Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Procedimentos Etsdovascttlares Extraeardiaeos, desde que
instalado em Centros de Referência.

Serviço de Assi stên eia de Alta Complexidade em 1.ahoratório de Eletro lisiologi a

l’arãtttetro: 1:4.000.000 habitantes

Ohs,—Para aqueles Fstados em que a pop ul tçã o não ali a nee 4 .000.Ottt) bati., estes pttderao ter, n o tu lxi nu, 01
(tttst) Servi so de Assistência de AI La Cotnplex idade em Ltho rat á rio de Ele t rotisi olt’gít, desde que a unidade atenda
as exigún cia s desta portaria.

Secretaria de Atenção à Saúde/MS . .
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AnexoV
RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EXCLUIDOS DAS TABELAS DO SI 11/SUS E SIA/SUS

PROCEDIMENTOS EXCLUIDOS DA TABELA DO 5111/SUS

:Dn:hsrÉR(onAsAÜoE Secretaria de Atenção à Saúde/ MS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

32.001.04-5 ANASTOMOSE ESPLENO RENAL OU OUTRA DERIVACAO CENTRAL

IMPLANTE DE CARDIODES[IBRIL400R COM DESEIBRIL-\DOR MULTE

32.00lÁb-3 smo

32(8)2.01-7 CARDIORRAFIA

32.00204-1 ANASTOMOSE PORTO CA\\

32.003.01-8 ANASTOMOSE SISTEMICO — PULMONAR

32.004.01-0 CARDIOTOML-\ PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO

32.004.04-4 TRATAMENIO CIRURGICO DO ANEURISMA DAAOIUAA000MINAL

32.005.01-6 MARCAPASSO TEMPORARIO

32.005.02-4 CARDEOLOGISTA

3’ 006 1)1-7
TRATAMENTO CIRURGICO DE ANEURISMA PERIFERICO ARTERIAl. OU
VENOSO

32.00801-0 TROMBOEMBOLECTOMIA DL EXTREMIDADES

32.0(19.04-6 IROMBECTOMIA OU EMBOLECR MIA ARTERIAL. DE EXTRLMIDAI)E

3’ 010 0’S
ARTEIUOI’LASTIA DA AOR1A, DA AIS FRIA PULMONAR E RAMOS E VASOS

VLNOSOS

CO.\I

32.011.01-6 RLVASCUEARIL-\CAO MIOCAIZI)JCA COM USO DE EXTRACORI’OREA.

3’ 011 0’-4
FECHAMENTO PERCCIANEO DL) CANAL ARTERIAL PIRSIS1 ENTE OU DE

. —
— FISTULAS AR

32.1)1101-0 . ARTERIORRAEIA

32.012.04-7 AR) ERIOIOMIA EXPLORADORA 1)1-. FX[REMIDADES

32.017.01-9 1 ROCA DE GERADOR DE 2.IAIUAPASSO

32.013.1)1.3 AR 1 I:RIO)U?.IIA EXPLORADORA 1)0 PESCI)CO

3201.1.01—5 IMPLANtE DE MARCAPASSI) CARDIACO FPICARDICO DEFINITIVO

32.1)1-1.04-0 ARI ERIOI OAIIA EXPLORADORA DO [RONCO

1’ ((1 — 01 1
IMI’I.ANl E DE MARCAI’ASSO (:ARD1AC0 INTRACAVIIARIO DE UNICA

- -.

CAMERA GERADOR E
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32(116(11-8 PERICARDIECTOMIA

32.016.04-2 I1YPASS OU ENDARTEREcTOMIA DA CAROTIDA OU VERTEBRAL

32(117.04-9 BYRSSOU ENDARTERECEOMIAAORTO ILIACA

3’ 018 04-3
BYPASS OU ENDARTERECTOMIA IJE RAMOS SLTPRA AORTICOS POR ACESSO

.

- CERVICAL OUT

32.019.04-! BYPASS OU ENDARTERECTOMIA F-EMORO POPIITEIA

32.020.01-5 IMPLANTE DE PROTESE VALVAR

32.020.04-0 BYPASS OU ENDARTERECTOMIA RENAL

32.021.01-6 CORRECAO DA I’ERSISrENCL\ CANAL ARTERIAL

32.022.04-2 TRATAMENTO CIRURGICO DA SINDROME DE TAKAIASSU

32.023.01-1 ÁNGIOPLASTIA CORONARIANA

3 93 04-9
TRATAMENTO CIRURGICO DA SINDROME DO DESFILADEIRO,

—- —

. DESCOÀIPRLSSAO CERVICO-BR

32.024.01-0 VALVULOI’LASflA

3’ 0’4 ((-1-3
TRA1AMENTO CIRURGICO DA SINDRO.IE DO DESFILADEIRO (DOIS

—- — .

- MEMBROS)

3’ 0” (14 1
IRAEAMENTO CIRURGICO DA SINDROME POS FIEBITICA POR QUALQUER

-

TECNICA (UM ME

3’ 0’6 04-8
TRATAMENTO CIRURGICO DA SINDROME POS FLEBITICA POR QUALQUER

—- —

. TECNICA (DOIS

32.027.01-0 TROCA DA AORIA ASCENDENTE

32.028.04(1 DISSECCAO DA VEIA COM COLOCACAO DE CATETER

32,029.04-7 EXCISAO DE ‘I’UMOR CAROTIDEO

32.030.01-0 ESTUDO EITIROFISIOLOGICO DIAGNOSTICO

32.030.0-1-5 TROMBECIOMIA VENOSA

32.1131.01-7 IS’IUI)O ELErROFISIOL0GICO DIAGNOSTICO E 1 1-RAPEU1 RX 1 —_______________

32.031.02-5 INFARTECTOMIA OUANE1RISMEOOMIA

32.031.04-1 E IGADURA DAS ARIIRIAS II lACAS

32.032.01—3 IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRIIÀI)OR

32.032.04-8 INI’FRRUPCAO liA VEIA CAVA OU ElETRO DA VEIA CAVA
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3’(13301-0 TROCA DE GERADOR E/OU /LIETRODOS Do CARDIOVERSOR
—.

-. DESFÍBRILADOR

32033.04-! lIGADURA DE RAMOS D.Ao:UAABDOAiINAL

3’ 034 . CORRECAO CIRURGICA DA CARDIOI’ATIA CONGENITA - EXCLUSIVUIENTE
-

- PARA CAMPANHA

“ 034 03-0
TRATAMENTO CIRURGICO DA EISEUI.A ÁRTERIO-VENOSA CONGENITA OU

. ADQUIRIDA

32.035.04-7 LIGADURA DE VEIAS ESOFAGIANAS

32.036.04-3 LIGADURA SIMI’L ES DA SAFENA INFFRNA E/OU EXrERNA

. IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDIACO MUI.TISITIO (GERADOR E32.O3Ml-,
ELETR000S

• 32.037.04-O LIGADURA SIMPLES DE VEIAS VARICOSAS

32.038.01-1 REVASCULARIZACAO MIOCAILDÍCA SEM USO DE EXTRACORPOREA

31038.04-6
LIGADURA DAS VEIAS CARDÍO-1UBEROSI’IARÍAS

3’ 1)3901 8
- REVASCUI.ARIZACAO MIOCÁRIJICA COM USO DE EflRACORPOREA COM

DOIS OU MAIS ENX

323)39.0-I’2 I’LAS[IA DAS ARTERIAS

3’ 011) 01-6
REVASCULARIZACAO MIOCARDICA SEM LISO DE EXTRACORPOREA COM

. —.

DOIS OU MAIS ENX

32.1)41.01-2 PLASrICA \\LVAR E/OU TROCA V\LV\R MULTÍPL\

32.032.1)1-9 TROCA VALVAR COM REVASCUI,ARIZACAO MIOCARDICA

32,043.01-5 ABERTURA DA ESTENOSE AORTICA VAI VAR

32.011.01-1 ABERTURA DA ESTENOSE I’UU.IONAR VAÍVAR

32.0-1501-8 CORRECAO DA BANDA ANOMALA DO VENTRÍCULO DIREITO

32.01(01 -1 CORRECAO 1 )E ESTENOSE SUPIZÁOAOI&I ICA

72.042.01-o EECIIAMENn) DE COMUNICAC:1\o IN1ERAERÍAI.

32(118.01-7 FECIIAMENRI DE COMLTNICACAO INTERVENTRICULAR

32.048.!) 1-1 FNDARTEREC OMIA CAROILDIANA

32.0-19.01—7 R[SSLCCAO DE MEMBRANA SUBAOR1’ICA

313)3904 -S É Gil lURA DE (ARO1 ti )A IN1 1 RNA E EU [UNA

1

1’
PoliUca Nacional de Atenção Cardovascular de Alta Complexidade

Secretaria de Atenção à Saúde / MS



PoIitia Exional de Aterção Cardiovascular de Afta CoinpIexd-ade

32.050.01-1 AMPLIACAO DE VIA DE SAIDA DO VI) E/OU RAMOS PULMONARES

32.050.04-6 ENXERTOS ARTERIAIS

32.051.01-8 ANASTOMOSE CAVO PUI.MONAR BIDIRECIONAL

32,051.0-3-2 CO1<RECAO DE CISJO 1’1EIUCARDICO

32.052.01-4 ANASIOXIOSECAVO PULMONARTOTAL

32.053.01-0 CORRECAO DE ÁTRIO UNICO

32054(11-7 CORRECAO DO CANAL Ai RIO Vr-NTRICULAR I’ARCIAL.!INTERAIEI)IARIO

ORRECAO DE CONIUNICACAO INTER•V[-NTRICULR E INSUF-WIENCIA
3L.03.0I-

AORI ICA

32.055.04-8 0V PASS OU ENDARTERECTOMIA DE AR] SUAS VISCERAIS

32.056.111-0 CORRECAO DE COR 1 RIATRIAIUM

32057.01-6 CORRECAO DE DRENAGEM ANOMAI..A PARCIAL DAS VEIAS PULMONARES

32.115801-2 CORRECAO DA DRENAGEM ANOMALA DO RETORNO SISIEMICO

32.059.01-9 CORRECAO DE HSTULA AORTO-CAVITARIAS OU VE/ATIUO DIREITO

32060.01-7 - CORRZ-C.-\O INSUFICIENCIA MDRALCONGENIFA

3’ 11601’’ 1
TRATAMENTO CERURGICO liA PERSISTENCIA DO CANAL ARTERIAL -

- -
‘‘ EXCI USIVUIEN’EE PA

32.061.01-3 UNIFOCALIZÃCAO DOS RAMOS DAARTERIA PULMONAR

32.061.02-1 TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES DA Ss\El:NA EXTERNA BILATERAL

32061.03-11 IRA1’AMENTO CIRURGICO DE½\RIZES DA SAFENA EXTERNA UNILA1 ERAL

32.061.01-8 BANI)AGEM DA AlUIRIA I’ULMONAR

32.061.05-6 lIUVIAMENTO CIRURGICO DE VARIZES DA .AEENA INTERNA UNILATERAl.

32061.06-4 1 RATAMI-NEO CIRURGICO DE VARIZES DA SAIENA INTERNA 1111 :VI’FRAL

3’ 061 07-’
TR,VrAMEN1O CIRURGICO DE VARIZES I)t SAFENA IN] ERN1\ E EXTERNA

- —.

— UNILATERAL

i’ 06! (‘5(1
RAIAMENIO CIRURGICO DE VARIZI:S DA SAFENA IN[ERN:\ E EX] URNA

‘ BILATERAL

32.062.01-0 - AMI’I IACAO LIA VIA DI’ SAIDA 1)0 VI Ni RIC LII) ESQUERDO

32.0621)4-4 (OIWFCAO DE ANONIAL IAS 1)0 ARCO AORTRO

Secretaria de Atenção à Saúde /MS



32.063.01-6 CORR[CAO DA INSUIICIINCIA TRICUSI’IDE

32.063.04-0 CORRI CAO DA cOARCrACAO DA AOREA

32.064.01-2 CORRECAO DA ESTENOSE MITRAL CONGENIJA

32.061.04-7 1 IGADURAISi DE FISTULAIS) SISTEMICO PULMONARES

32.065.01-9 CORRECAO DE HIPERTROFIA SEPTAL ASSIMETRICA

32.065.04-3 AOERrURA DE COMUNICACAO INTER ATRIAL

32.066.01-5 CORRECAO DE JANELA AORTO-PULMONAR

32.066.04-0 UN)EOCAI IZACAO DOS RAMOS DA AR) [RIA I’LLMONAR

- CORRECAO DE LESOES NA 1RANSI’OSICAO CORRIGIDA DOS VASOS DA,2.06,.OI-I
I%ASF

32.067.04-6 ANGIOPLASTIA IN7RALUMINAL DOS VASOS DAS EXTREMIDADES

32.068.111-8 CORR[CAO DE TETRALOGIA DE FALLOT E \ARIANTES

3’ 068 04-’
ANGIOPI.ASTIA 1N’rRA[UMINAL DOS \SOS DAS EXTREMIDADES COM

. —. .

— IMPLANTE DE

32.069.1)1-4 CORRECAO DE TRANSPOSICAO DOS GRANDES VASOS DA BASE

3’ 06904-9
ANGIOPI.ASTIA INTRAWMINAI. DOS VASOS DC) PESCOCO OU TRONCO

-,

. SUPRMORTIC

32.070.01-2 RESSECCAC) DE TUMOR INTRACARDIACO

3’ 070 lI4-
ANGIOI’L\STIA INTRALUMINAL DOS VASOS DO lESCOCO OU TRONCO

. —. .

SUI’RAAORTIC

32.071.111-9 COIWECAO DEATRESIA MITRAl

‘ 04 3
ANGIOPLAS’[IA INTRALUMINAL DOS VASOS DO PESCOCO OU TRONCO

—. 1 .

-. SUI’RAAORTIC

, —
- CORRICAO DE. ATRESIA PUjlO\\R E COMUNICACAO3_O, 1.1)1-,

INTFRVFN3 RICUI.AR

32.072.04-0 ANGIOPLAS] IA INTRAIUMINAI DE \ASOS VISCERAIS OU RENAIS

32.073.01-1 CORRECAO DO CANAL. AI RIO-VENTRICUlAR lorAL

3’ 0’3 04-6
ANGIOPI.ASTIA IN’FRAI.UMINAI. DE VASOS VISCERAIS OU RENAIS COM

, —. /
. IMPL\NTE DE

32.071,01—8 CORRFCAO DE COMUNICAC’AO INTER-VENTRICUI.AR

Secretariado Atenção Saúde 1 MS
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PoliCca Nacional de Atonç&o Cardoiascular de Alta cpexdade

3’ 074 (11-’
ANGIOI’LASI IA INTRAI.U\IINAL DA AORtA, VL IA CA\A OU VASOS ILIACOS

— COM IMPI.ANT

3207501-4 CORRECAO DE CORONARIA ANOMALA

. ANGIOI’LASTIA INTIULUNIINAI. AORTA. VEIA CAVA OU VASOS Il.IACOS
32.Ü,.04-9 COM IMPL ANT

32.076.01-0 CORRECAO DE DRENAGEM ANOMALA TOTAL DE VEIAS PULMONARES

- CORRECAO ENDO\ASCLTIAR DE ANEURISMA OU DISSECCAL) DA AORTA
32.0, 6.01-j

IORACICACO

3107701-7 CORRECAO DE DUPI,A VIA DE SAIIJA DO VENTIZICULO DIREI1O

CORRECAO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL OU
32.0,i.04-I ILIACA COM

32078.01-3 CORRECAO DE DUPEAVIA DESAII)A DO VEN7RICULO ESQUERDO

3’ 078 (14-8
COIZRECAO ENDOVASCULAR DEANEURIS,\IA DA AORTA A1SDOàIINAL-

ILIACAS COM IMPI.ANT

32.07901-0 CORRECAO DE ESTENOSE AORTICA EM NEONATO

31 079 04-4
ANGIOPLASrIA INTRAWMINAL. COM IMPLNTE DE PROTESE

‘ -

i ENDO\ASCULAR TRANSIIEI’ATI

32.080.01-8 JWEcAO DE ITIPOPLASIA 1)0 VENTRICUI.O ESQUERDO

4’ 0801) 2
COIOCACAO PERCU1ANEA DE NITRO DE \‘EIA CAVA NA TROMBOSE

VENOSA

PERIFERICA

32.081.01-4 COIUECAO DE IN1 ERRUI’CAO DL) ARCO AOltIlCO

32082.01-0 ORREÜ\O DE JANELA AOIUO-PULMONAR

32.083.01-7 ] CORRECAO DE TE1RALOGIA DE EAI.LOT E VARIANTES

32.081.01-3 CORRECAO DE iRANSPOSICAO DOS GRANDES VASOS DA BASE

32.055.1)1-0 CORRECAO DE TRUNCUS ARTERIOSUS

32.086.01-1, CORRECAO DE VENTRICUI.O ÚNICO

32.087.01—2 IMPlANTE DE BOMBA C[NTRIEUGA

32.088.01-9 CORRECAO DA DI.sECL:Ao l)A AORTA ‘i{ RACO ABDOMINAl

‘ 32,089(11-5 RF( ONS1RUCAO DA RAIZ DA AORTA

32.091)01-3 RECONSTRUCAO DA RAIZ DA AOILL\ COM TUBO VAlVUlADO

Secretaria de Atenção à Saúde &IS



Política Nacional de Atençao Cardiovascuiar de Alta Complexidade

32091.01-0 TROCA DO ARCO AORTICO

32.09201-6 TROCA DEAORIA DESCENDENTE —______________________—

32.09301-2 PERICARDIOCENTESE

3’ 094 01-9 IMPLANTE DE MARCA-PASSO CARDIACO INTRACAVITARIO DE DUPLA
CAMARA GERADOR E

32.09501-5 REPOSICIONAMENTO DE MARCAA’ASSO

32.096.01-1 RETIRADA DE MARCA-PASSO

31 09’ 01 RETIRADA DE CORPO ESTPANI-IO EM SISTEMA CARDIOVASCUL\R I’OR
- —- ).

- TECNICAS FIE

32.098(11-4 ARTR(OSEPTOSTOMIA COM CATLTER I3AL\O

3’ 1)99 01.0
ARTFR[OPL\STL\ DA AORTA,DA AIGERIA I’UL.MONAR E RUtOS E \?SOS

- -.

. VENOSOS COM

Secretaria de Atenção à Saúde! MS
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Politica Na:ianaí de At€nçãs Card ovascular de Alta Compledade

ANEXO 3

MINISTËRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

Portaria SAS/MS n’ 215, de 15 de junho de 21)04

O Secretário de Atenãci à Saúde no uso de suas atribuições,

Considerando a constante necessidade de atualização das 1ibeIas de l’roeedimentiss dos Sistemas de

Informações Ambulatorial e 1 luspitalar;

Considerando que o Ecocardiografia de Estresse é um 1,rticedimento não invasivo que fornece

informações adicionais e fundamentais na avaliaç ão di, paciente com cardiopatia;

Considerando que a Ecocardiografia fraiisesofágica é um prticdimentsi semi-itivasivo que fiirncce -

informações adicionais à Eascardii’grafia Transtc,niciea, mas hal,itualnscnte não a sul,stitui, que sua vantagem

em relaão ao exame trammsttiricico consiste cio possilmlmtar ohte,sãt, de imagens dc alia qualidade resolutiva, sem

interfcréneia do tecido pulmonar ou ússeo, aléns de pianos de análise adicionais das diversas estruturas cardiaca e

de grande vasos, resolve:

Art 1” — Ind tmir na hst,cla de Proçedinien (os Especiais d o Si siemna de lo formação l-iosj italar d o Sistema

U,s,ct, de Saúde (5(1-1/SUS) os poscedimenios a seguir especificados, a serem cobrados no campo MEDICO

AUDITOR da Autorização de Internação ilmispit alar — AlI! do paciente. Estabelecer que os dados de inclusão

foram definidos no Anexo lI] da Portaria SAS/MS o 210, de IS de junho de 201)4.

Código Descrição Procedimento Especial

97.026.00 0 Ultra-sonografa Doppler colorido de vasos até 3 vasos

97.027.00-b Ecocardiografia Bidimensional com ou sem Doppler

97.028.00-2 Leocardiogralia de Estresse

97.029(10-9 Ecocardiogralia Transesofúgica

97.030.00-7 Ecocardiografia Transesofiigiea Transoperalória

Secretaria de Atenção à Saúde /MS



Politica Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade

Art. 2’ - Estabelecer , contpaiEbdi&adc entre o pmccdinsento especial 97.028.00-2 Eccicardiografia de
Estresse £ 0% prtscedimc tu os abaixo especificados:

Procedimento Especial f Procedimento Realizado

77.500.02-4

77.500.03-2

77500.1 1-3

77.500.19-9
97.028.00-2

48.0! 0.07-3

48.0 10.08-!

48.010.09-0

48.010.10-3

48.010. 11-1

Art. 3’ — Estabelecer que as principais indicações da realização da Ecocarcliograha dc Esiresse nos
pacientes portadores de doença cardiovascular são:

— Estratificação de risco após infario agudo do miocárdio e angina instável;
- Diagnóstico de isqilcinia miocárdica ciii indivíduos sintomáticos, quando o tesie ergoiotrico hão é

diagnóstico;

— Avaliacão do significado funcional de lesões coronánas conhecidas, para planejamento de
revascularização nio irdica;

— Deiec ÇãO de viabiliadade inios-árdica par.’ o planejamento de revascularização;
--Aval iacãt, da resposta h einocli nã nica ciii valvopa tias e na m iocardiopa tia li iper t rófica.

Parágrafo Unico As cciiisideracões técnicas e is iodicacúe% especificas consiain dii Anexo desta lk,rr,iria.

Art. 4 — l-st ai,cl cc er que de acordo co ui is ir figo ‘1’’ da Portaria SA S/ N IS is’ 579, Lie 21) de dezci,sb ri, d L’ 200h,
a mc lo sã o na iahcla de com p.i ilsili d ade entre o proL cd olsenis, realizado e o d i.tgis ósti cl, 1’ rin cipal, os d iaiznisticos
p055 ivc is, de ac urdo com a C hassi cação Esta t isti ca lo ierisac iii n ii de 1) oen as e Problemas rei ac io naci.ss à Saúde
— lo’ Revi são, para os procedi inenios:
— Ecocardiografia de Esiresse
Diagociscicos Provãsis: l05.OM e 9; 106.0,8 e 9; lti$.ll,i,2,3,8 e 9; 120.0,1,8 e 9:121.0,1,2,3,4,9; 122.0,1,8,9; 124.8,9;
123.l,2,5,6,8,9; fl4,0,i.2,8,9; [l5.l).i.2.8.9; 139.1)1; 142.1,2: tsl3tl.3; Q23.tl,I,2.8 e 9

Secretaria de Atenção à Saúde JMS
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Política Naconsl de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade

Art. 2’ — Estal,clccer is coos1,atchjlfdade entre o

Estresse e os procedimentos abaixo especificados:

procedimento especial 97.028.00-2 Ecocardiografia de

Procedimento Especial Procedimento Realizado

77.500.02-1

77.500.03-2

77.500.1 1-3

97.028.00-2
77.500.19-9

48 .0 10. 07-3

48.010.08-1

48.010.09-0

18.010.10-3

Art. 3° — Estal,elecer que aS principais itidiLações da realização da ELoçardiografia de Estrcsse nos
pacientes portadores de doença eardtisvascular são:

— Estratificação de risco após infarto agudo do miocárdio e angina instável;
— Diagisósi co (te isqueinia mi ocá rdi La e os individuos si n co má ticos, quando o teste ergo nsétri co não é

d iag tit5sti co;
— Avali,içáo do sigt,iticado funcional de lesões coron;irias conhecidas para planei.tnscnto de

reviscul a rização tu iocárd;ca;
— Detecção de viahtliadadc nuocardica para o planeiamentcs de revascularização;
—Avaliação da resposta hemodiná os iça cm valvs ipa tias e na riu ocard pa tia 1 siJ’e rtrúfi La.
Parágra ri) Ti nico: As cii o sideraç fies 1 o iças e as indicações cspec ifi Las LO” st.s m do A oexis des t a l’o riaria.

Art. ‘1” — lstat,elecer q [te de acord O Lii tu o ar t igi 5 4” da lks rta ria SAS/, IS o” 579 de 21) de dczensb ris de 2001.
a inclusão na tabela de cistaspatibilidade entre is prisccdinseisto realizado e o diagnóstico principal, os diagnósticos
p[hStcI5, dc tu,rcli, LIsos a Classiliçação Estatística ltstertsacisstsal de É toenças e Pnshlcrnas relacionadtss is Saúde
— lo’ Ites isão, par a o’ pro edime ti iss:

— Iço a rd oarati a de 1- stres—e

l)iagtsósticiss Prssv,iveis: 105.0,6 e 9; 11)6.11,8 e 9; 108.012,3:8 e 9; 121131,1,6 e 9; l21.0,I.2,3,4.O; 122.0.t,6.9: 114.8,9;
l25.l.2.,6,8.9 !31.{),l,2.8,9:l35.0,I.2.6.9;159.l1.I:l.I2.t.2;M30.4:Q23.1l,I.2.8e°

Secretaria de Atenção à Saúde / MS
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Potitica Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade

Art. 5° — I,stal,eleçer a compatibilidade entre o proedimenco especial 97029.00-9 - Lcocardiografia

transesoflígica com os procedimentos abaixo especificados:

Procedimento Especial Procedimento Realizado

77.300.03-3

77.500.06-7

97.029.00-9 77.300.13-0
77.300.10-6
77.500.10-5

Art. 6° - Esechelecer que as principais indicações da realização da Ecocardiografia cransesofágica

arobulatorial, nos pacientes portadores de doença cardiovascular sãs,:

— Suspeita de dissecção aórtica ou aneurisma de aorta,

— flelecãt, e avaliação de Endocardite lnfcLciosa

— D,agni3stiui e qu.iniificatãu de lesõe.s valvares. principalmenle do tipo regurgitante,

Análise de próteses cardiacas,

Avaliação prévia valvuluplastia por careter balão e suas complicaçües,

— Dereccã,, e avaliação de massas e trombos intracardiacos,

-Avaliação e defimçãis de coi,doia nas cardiopalias eisngénilas, cm picieliles com nij’ janela acústica

trans - ts, rácica,

-Moniiorização de intervenções em cardiopatias congénhtas,

- Avaliação de artérias coronárias, grandes vasos e veias.

l’arágrafii Único. A Ecocardiografia iranses,,Fágica está melhor indicada em situações em que vá prover

iii Cri rinações ad icisi ria is à Ecor ci rdi t igra fia trai stor.iç iça e não coo’ o exame inici,il

Art. 7°- 1- stabelet-er que de acordo com o artigo -1 da Portaria SAS/.lS n°579, de 20 de de;.eiisbro de 2001

a inclusão na tabela dc’ ci>mpaiibiltdade entre o procedimento realizadt, e ii diagnóstico principal, 14 diagnõsrios

pi issiveis, de ac urdi, com a (. 1 as si tic aç.io Estati si ica 1 iilernae iii nal de 1 ioe iça e 1 ‘roblemas re lai ori,,dsi s à 5 a ú de

— 1(1 14ev são, para ii procedi mc o (si;

97.029.011—9 Proced. Penca rditigral ia Transesolágica

Diagnósticos l’rov,%veis: C38.0; 101.1; 105.11,1,2,8.9; 106.t),l,2,8,9; 107,0,1,2,8,9; lOH.l),1,2,3,8,9; 1119.1,8,9; 123.6;

25.3,1; l27.tl,9; 133.0,9; 131.0,1,2,89; 135.11,1,2,89; 136,0,1,2,8,9; 137.0,1,2,8,9; 1 58: 139.0,1.2.3,4.K; 112.1)8,9;

ll.1.0,l,2.S; 1500,1,9; l5l.0,I,2,3,6,’,8,9; l52.0,lS; I6i.t),l.2,.l,4,i,6,8,9; 16-1: lhi.I),l.2.3.S.9; loh0.l.2.3.1.S,9;

1678,9; 169.3,4.8; 171.l).].2.3.4.5.6.8.9: r9.tl: Q111.0,l.2.3,4,5,6,8,9; Q1.0,l .2,3,1,8,9; Q22.ll,l,2.3.4.5.h.8.9;

Q23.0,l.2.3.4,8.9; tJ24.0.l.2.3.4.5.6.S.9: Q25.0.l.2.3,-L5.o.7.8.9; Q21’.{),l,2,3,4.5; S25.0

Secretaria de Atenção à Saúde! MS

-



Polita Nadonal de Atenção Cardiovascolar de Alta Compledade

Art. 8° — E-stabeleer a compatibilidade entre a realização do procedimento especial Ecocardiografia
Bubmensiooa! com ou cm Dopp2er com os procedimentos abaixo especificados:

: Procedimento Especial Procedimento Realizado
77.tOtl02-4
77.500.03-2
77.50(Ll]-
77300.19-9

97.02700-6 48.01 0.07-3
48.01 0.08-]
48.010.09-0
48.010.10-3
48.010.11-1

Art. 9° — Estabelecer que os procedimentos incluídos na tibela de Procedimentos de Alio Custo do
Sistema de Inflirmação Ambolatorial do Sistema Único dc Saúde — SIA-SUS e deíinidns no Anexo III da Portaria
SAS.’MS & 21t1, de 15 de junho de 2004, da seguinte fonii.i:

; Código Descrição Procedimento Especial

t4.015.t12-l Ecocardiograba de Estresse

F_11.015.03-0 Ecocardiografia Transescsfigiea

Ao. lo — Estabelecer a compatibilidade entre a re:ilizaçao do procedimearo especial Ulrra-sonograti.i
ti opp!er co!r,rido de ‘a ssi s a ti 3 vasos com os procedimentos al,,i i xii especi Ocacli is:

Procedimento Especial

97.026.0(1-tI

Procedimento Realizado
48.02(1.18-4
48.02(1.20-6
48.020.21-4
48 .020.22-2
48.02(1.23-0
48.020.24-9
48.020.25-7
48.020.26-5
48.020.27-3
48.020.28-1
48.020.29-0
48.020.40-0
48.020.41-9
48.020.42-7
77.500.10-5
77.5(8.20-2

Secreraria de Atenção à Saúde /MS
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Politica Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Compfexidade

Anexo

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS E AS INDICAÇÕES ESPECIFICAS DO ECOCARPIOGRAMA DE ESTRESSE

Equipamentos e recursos humanos

O Ecisearditigrama de Estrcsse dever,i ser realizad,, em equipamento de ultra som para fins diagnósticos em

cardiologia, postiíndo programas dc computador que permitam, no minimo, o estudo eta niodo NÇ, em modo

bidimensional e o es;udo cota Dopp!er pulsátil e continuo e mapeamento de fluxo em cores. São necessários

ta,nbéni recursos específicos que permitam a análise comparativa de imagens dinâmicas.

Deverão estar disponveis na sala de exame instrumentos e inedicanieritos para a ressusc-itação cardio

respiratória, incluindo laringoscópio, sonda de entubação traqucal, cardioversor elétrico. A presença de um

auxiliar treinado é desejável.
O exame deverá sr realizado por médico com Titulo de Especialista em Cardiologia reconhecido pela

Sociedade Brasileira de Cardiologia, nu cota Certificado de Residéneta Médica co, Cardiologia. cmitido por

l’riigratiia de Residéncia .\lédica reconhecido pelo MEC. com habilitação em Fcncardiografta veio Departamento

de Esocardiografia da Sociedade lirasileira de Cardiologia.

Indicações específicas

A ecocardiografia de cstresse pode ser usada tia avaliação de pacientes com doença arterial coronariana

estabelecida ou suspeitada e, menos frequenteosente, eta casos de valvopatia ou cardiontiopatia. O teste ergométrico

é a técnica não invasiva padrão soa o diagnóstico da doença arterial coronariana e deve, sempre que possível,

preceder os métodos de imagem sob estresse na avaliação desses pacientes. Contudo, existem circunstâncias, tais

disohil anormalidades eletrocardiográftcas de base ou a impossibilidade de se fazer exercício, que reduzem a acursicia

ou impossibilitam sua realização. Em outras situações, o teste ergométrico apresenta resultados incs,nclusivos

disco rdan Les com a avaliação clínica, tortsand o o ecessário a cota plementaç ão cota out ria métodos não invasivos.

Nessas sitttações, métodos de intageta sob estresse, como a ecocardiogratia d c’es tresse e a cititiltigratia de perfusão

i mx irdi ca, são altero ativas i os por tan t es. Co tu, ,t ciii til )grali a de perfusão os tom irdt cd era, a t é o momen tu, a

óts ica ptisstis lida de nesta sit tia ás,, a t o t md u áti da em uieardiogra fia de ess resse poderã sttb ai tu ir essa aI te ris ,s t iva

cliagnmstiç a eta uttt numen i s ubsta tsctal de casos. .í que is dois tnétodos são htb t utI me tt te ex ludemes em t rttide

da acuráeta equ iva!ente. Adicionaltu ente, co, locais onde o métoch, de tu edtc tua tt u ea r tão está dispo nível, a

ecom ardi ogra lia de est resse puiderã reetstlt e r st,tta Iam una, em virtude do semi menor cii co e, consequentemente,

tt,aso r dispont h ibdade. A utilização ram iii’ tal dos métodos de imagem sob es m resse, ao perni itir a est ra tilica ção

mc orada do rïsco de doenyt arterial m,rottariana, evitari a real Iz.t5 ão de.snecessám is de cineangi i ‘coroo sri ogra fia.

Secretaria de Atenção à Saúde! MS



Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade

As recomendações que se seguem são baseadas lias diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
disponíveis no sitio wsnç.cardiol.hr, e estão em consonância com as diretrizes intertiaciotiais vigentes. Sempre
que possível, as recotnendações abaixo foram pautadas nas evidéncias clinkas disponíveis. Seguindo as diretriies,
as indicações do exame obedeceram a critérios consagrados de classilicação de evidénctas: Classe 1 — consenso
unãnime sobre a indicação do exame, com valor diagnóstico comprovado; Classe lIa — aprovação da maioria,
porúns com algumas discord-áiicias na indicação; Classe 11h — divergéncias, coEi] divisão de opiniões; C:lasse III
— consenso de que is exame é desnecessário ou não aplicável. Por fim, ressalta-se que as diretrizes são orientações
para o médico assistente na tomada de decisão clínica pertinentes na maioria das situações clinicas, mas que
cl julgamento final acerca das necessidades de cada paciente deve ser tornada em considerando-se todas as
circutistâncias individuais envolvidas.

A escolha de qual métodn de insagem sob estresse o mais indicado ens cada caso está na dependéncia de
diferentes fatores como a dispooíbihdade local, a experiéncit de cada equipe e as caractcristicas do paciente e da
paictlogia em estudo, além de peculíaridades de cada método. Os nsétodos apresentam acurácia semelhante, mas a

ecocardiografia de estresse apresenta niaimir versatilidade, menor custo e relação coso,- efetividade mais favorável.
l’isr outro lado, podem existir limitações Wcnicas, rclaeii,tntdasã istsliguracãts toráeica e massa corporal, limitando
a nl,tençãis de imagens tons qualidade satisfatória.

lii duas modaltdades principais de ecoeardiografia de estre.sse; ia) eciscardiogralia de esiresse fisico, em
bicicleta ergonsétrica ou esteira; e h ‘ ecocardiografia de estresse farmacológico, habitualmente realizado pisr
inftisão intra-venosa de dobutansina, podendo ser associada á atrol’haa. Adenosis,i e dipiridamisl tansbéiss podem
ser usados ci isso est ressores fis rmacolõgicos. [si contraiu se em descnvi dv itn eni is nov.t s i cc tsologi a,, tais como

agentes de contraste ultra-sõnico, qne poderão melhorar os resultados obtidos,

- Secretaria de Atenção ã Saúde? MS
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INDICAÇÕES DO ECOCARDIOGIUUL\ DE ES RESSE NA DOENÇA AIS FInAL CORONARIANA

EWIABELECIDA OU SUSPEITADA

Eco card i ograina de estres se no diagttó 5 tico e prognóstico da doença arterial coro nariana rónica

Indicação - -
Classe

Diagnóstico de isquemia nuocárdica em indivíduos s,ntomáticns 1

Diagnóstico de isquemia miocàrdica em indivíduos com bloqueio de ramo

esquerdo ou alterações que impeçam uma adequada análise eletrocardiográhca

de isquemia (infradesnivelametito do segmento ST > 1 mm em repouso, uso de

digital, hipertrofia ventricular esquerda, ritmo de marca-passo, bloqueio completo

de ramo esquerdo e pré-excitação ventricular).

Avaliaçüt, pré-operatória de cirurgia não-cardíaca de parientes Com doença
-

arterial eoronariana que não podem se eïercitar

Diagnóstico de isquemia mic,cãrdica em indivíduos assintomáticos com teste
lia

ergométrico positivo ou dovidoso.

Diagnostico de i.squemk ntiocirdiça em pacientes selecionados com

rrohabilidade pré-teste de grau intermediário oo alto para doença arterial 11h

coronariana

Avaliação da fun%ão ventricular esquerda global com exercício 11h

Avaliaç ão inicial de indivíduos assinto má ticos com ha ixa probabilidade de doença

arterial coronariana

Rntvaliação periodica de rtitifla de pacientes estáveis soto mudança na terapia III

Exame para stihstitutção rotineira do teste ergométrico em pacieittes nos quais a
111

análise eletrocardiogrifica é adequada

Observações:
1 O teste ergométrico é o método de escolha sempre que o paciente estiver apto a realizar ii esforço e nãt, existirem

I,t,,iiasões á i,ltL-rpretaçãi, do cletrotardissgrama de e-,forrt,.

- O ecoc arditsgrama de est resse Ir método farmactilógito deve ser realizado na avaliação pré-operatória sobretudo

em cirurgias vascul.tres de grande porte’ de pacientes rota doença arterial toronariana que são incapa7es de se

exercitar, especialmente quando ocorreu tttudanç.t rcrettte da sit oiças; clínica ou na .ivaliaçãi; da adequação do

ra taitwtito instituido. Não existe indir aç ão para aval ação rc,t i leira de homens ott mulheres assin tom áticos settt

cv idé Hei a de doença arterial co ri) narla na.

Secretaria de Atenção à Saude? MS
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LcOardlozra!ia sob Estrease na Avahacão de Revascularizaãc, Cirúrgica ou Fere utãnca cm l’a%icntea com Doença
Arleria] Coronariana Cr,nica

Indicação Claçse

Avaliaç a o dci significado fuo cio na] de 1 csões cc,ronãrias no planejamento de
angtoi’lastia transiuminal percutânca ou cirurgia de revascularização

:\scl ação d e viah li dad e vi iocãrdica ( nu ocárdio h ihernad o) para planejamento de
re vau ula rização

Avaliação dc reestenose ap(s revasctI!arzação em pacientes coni reçt,rrncia de
5 Lntontas O íÇ’ icOS’

Avaliação de rctstcnose aptSs revaseularização em pacletiles com recorrúncia de lian tomas típi LOS -

1 Avaliação de rotina eni pacientes assintomáticos após revasctilarizaçac, cirúrgica ou
ipercutãnca

• Ecocardiografia sob estresse fisico ou farmacológico Ecocardiografla sob cures se pela dobutamina.

E coca rd gra fia sob PaI resse em Pacientes coos Sind ristise O ronarian a Agud a

Indicação Classe

Aval i ação i n tra—hosp 1 fiar, ou precocemente após alta ap As o infario agudo do
nuoeãrdio, da presença e da exlensão de isc]uenua indutível quando alterações
eletrocardiográficas hasais cotuprotnetenu a interpretação dci eletr,icarditigrama de
esforç&

Avaliação intra-bospitalar, ou precocemente após alta, eni pacientes com angina
i tistável com risco baixo ou in tertuediáriti controlada clittieatu ente ou com pos s is-el
ISL)uemta” não submetidos a estudo angiográfico’

Avaliaçãis da viabilidade naii,c;irdica quando necessária para definir o potc:icial de
yascularização após o infarto agttdo do miocárdio

1 Avaliação do significado fo ncic,nal de obstrttção c oro Diria moderada à angiogra A a liana angi tia i :i stável, clesd e que o resultado i nterfi ri o a cciii dota

Aval iitã o o tra -ii OSp i tala r, o u p rccoc e mcv te a pós tI ta. apti o in fart o ,toud ii do
udo cárdi o, da presença e da exleosãis de isqueini a i ti d utivel na ausência de ti lera ítes
dei nu ard csgrálic is bisa is com pristiteletu a ti, terpre t a a is dii ele troe a l i ogra mi d e
esforço

Avaliação depJentcs coo, angina iii suável de aI to risco III

O 1 este e rgot,ud tric o tu n,ét iuc] o de escolha se tn [‘re qtte o pai i elite estiver a lo a realizar o esftsrç o e nã tu existir
li nitaç di à interpretação do elet roca rei i ogra tu a de es Ai rio. Fct,ca rdi ografi a si tb estresse pela cl oliu ta tu i na

Secretaria de Atenção à Saúde IMS



Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade

lrcsicardiograha sol, Estressc nas \ilvtip:itias e na Cardionuopana 1 lipertróftci

Indicação

Pacientes sinloniáticos com cardionitopatia hi1iertriStie,i com obstrução leve cm lia
. cnndiçóes hasais

Avaliação da resposta hemodinámica do gradiente indio e da pressão arterial

pulmonar ao esforço ciii lacicntes com estenose mitral, qtiando há discrepância lia

entre os aelicdtis lin Icos e henisidin á micos de cepo Liso

Avaiïação de pacientes com estenose aórtica com baixo gradiente e disfunção

mio cá rd ic a

Avaliação da resp Lista hcniodinãmica em pacientes sem estenose aórtica critica 11h

• Ecocardiogratia sob estresse físico Eciscardiogralia sob estresse pela dobutamina

Ecsicardiografia sob Estresse no Gropo Pediátrico

Indicação Classe

Pesquisa de insuficiência coronária cm crianças pós-transplante cardíaco tardio

l’esquisa de instificiéncta coroniria em crianças com doença de Kasvasaki, phs

operatório de cirurgia de jatene, pós Operatório de origem e trajetos anormais das lia

artérias coronárias e fístulas corssnário-cavitárias,

Avaliação da função ventricular nas nsiocardiopatias e nas insuficiências valvares
lia

mitral e aórtica

• Pesquisa de in su 6 ciência coronár ia eni cri, nças cnni a t resi a p ulnio na r com sep Lii

ventricular liii egro, ti ishp idem,ii a, d iahet e mdi tm is iii sou n o—dcpen dcntc, este miose 1 1 lI

aórtica s upnmval ‘ar

Avaliaçãss do t o tnpssr tameno i do gradien t e de p ressãs, em ca rdionuopati a

hipertróímca e mis estenoses valvares pulmonar e aórtica

Secretaria de Atenção à Saude/MS
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ANEXO 4

MINISTËRIO DA SAÚDE

Portaria SAS/MS n°216, de IS de junho de 2004

Disponivel em innv.saude.gov.hrlsas

_______________
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Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade

ANEXOS

4,.

SIINISTÊRIO DA SAÚDE

Portaria SAS/MS n°217, de IS de junho de 2001

O Secretário de Atenção à Saúde no uso de suas atribuições, e

Ci,nsidenndoa Portaria GM’MS 1169, de ]5 de junho de 2003,que institui a I’olitic, Nacional deAtençãn

Cardi ovascu! ar;

Considerando a necessidade constante de atualização e adequação das Tabelas do Sistema de Informação

Amhu!atorial do Sistema Único de Saúde — SIA/SUS e do Sistema do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de

Saúde— SCNES;

Considerando a necessidade de redefinir atributos dos procedimentos da Tabela de Procedimentos do

SIA’SUS;

Considerando a necessidade de estabelecer mecanismos de controle que vial,ilitein ampliação do acesso dos

usuários aos Serviços de Cardiologia e Cardiovascular integrantes do Sisienrn Unico de Saúde, resolve.

1” - Excluirda]isbela de Serviço/Classiflcação dos Sistemasde Informações doSUS,o Serviço decúdigo

0(19- 1 IIEMODENA\IICA, que passa a integrar a classificação de código 007 - Cardiologia Intervencionista do

Serviço CARDIOVASCUU\R (Alta Complexidadei — codigo 500 descrito no artigo 6° desta l’ortaria.

Árt. 20
— Excluir dc, Scrviçs de CARDIOLOGIA-ALTA COMI’LEXIDADE (código 500) as classificações de

códigos tIO 1 — EsI insulação Card iaca Artificial e 002 — Cirurgia Cardíaca.

Ari 3° -Excluir da tibebi de l’rocedinsentos do SIA/SUS, o Suhgrupo 26.021)00-9 — HEMODtNAMICA

/l3)C)l’Sl,\ / MliflltOl .1 SM()

Art. 4” - ReLismlor. o Serviço de ciidigo 012 - CARDIOLOGIA da tibela de Serviço/Classificação dos

Sistemas de lnfisrnaçõcs do SUS, incluindo ,ts classiiicaç õcs - Exame Eletrocardiogrificis por 1 leinedicina e

Cariltoversão 1: ldt rica PIei iva:

Secretaria de Atenção à Saúde / MS
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Càd. Descrição COSI. Classificações

053 Teste Ergométrico

096 ste de Flolter

1 ti Exame Eletrt,cardlugrâfieo

- Exa me Eletrocardiográficcs
012 Cardictlogia 163

por Telemedicina

Cardioversats Elétrica
166

Eletiva

Art. 5- IncIsor no Serviço de código 020 -ULTRASSONOGRAFIA a seguinte classificação.

COSI. Descrição COd. Classificações

COra-
020 11 Afta Complexidade

sotsografia

COSI. Serviço COSI. Classificações

003 Elctnsfisiologia

0)0 Cirurgia Cardis,vascular 1 adulto)

(103 C irorgiaCard isnaseolar i’cdcitricaS
Ca rd issvascular ( Alta

550)) 006 Cirurgia Vasc ul ar

Cssnsplexidade)
007 Cardisslssgia ltttervesseiotsista

01)8 Eu ds o ascstlar Extracardiac

nos c:cntr de ltclrénç i a Carslss,s act:lar

Art 6 - Recompor, o Serviço de código 500 - CARDIOLOGIA da Tabela de Serviço!Classificaçass dos
Sistemas de Informações do SUS, alterando sua descrição e incluindo as classificações de códigos 004, 005, 006,

007, 008 e (109 abaixo descritas.

Secretaria de Atenção ã Saúde! MS
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a
AH. 7 — Estabelecer, na forma do Anexo, as compatibilidades dos Serviços/Classificação dispostos nesta

Portaria, com os profissionais dc saúde definidos pela Classificação lirasilcira de Ocupação (CBO).

Art 8° - Esta Portaria entra em vigor na competéncia junho 2003.

JORGE SOLLA
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06117 MÉDICO cR0}I0L0GISTA

06120 MÉDICO CIRURGIÃO CARI)IOVASCUR

06118 MEDICO CIRURGIÃO VASCULAR

06(7 MÉDICO CÁRI)IOWGISTÁ

06117 MÊI)ICO CÁRDIOLOGISTA

06120 MÉDICO CIRURGLiO CARDIOVASCULR

(16118 MÉDICO cIRURGIÃO VASCUlAR

06165 MÉDICO RAI}IOI.OGISTA

(16117 MEl SIlO CAIU (IOWGI STÃ

0612(1 MÉDICO CIRURGIÃO CARI)IOVASCLLÁR

(10118 MÉDICO CIRL’RCIÃO \‘5CULAR

01,11,5 MEDICO RADIoloGISTA

Anexo

CÓDIGO CÓD.
AtESS pa:r.cno,

CEo;91 DESCRICAO_CE()DESCRIcC) CL5SIEI DESCRIÇÃO
dc ProfissionaisSERVIÇO

CÀO

053 TESTE ERGOSIÉTRICO 1 06117 MÉDICO CARDIOLOGISTA

096 rESTEDEH0LTER 1 06117 MÉDICOCARDIOLOGIETA

1 06117 MÉDICO CÁRDIOWGIÇrÃ

2 06105 MÉDICOS, EM GERAL (CLINICO GERAIS

3 06153 MÉDICO PEDIATRA
012 CARDIOLOGIA 161 EXAME ECETROCÃRDIOGLkFICO

4 06(64 MÉDICO PLANTONISTA

5 06141 MÉDICO DE SACDE DA FAMII.IA

6 06151 MÉDICO GERAL COMUNITÁRIO

EXAME EEETROCÁRIEOGRÁFICO
(65 1 00117 MÉDICO CARIIIOLOGISIA

POR TELEMEISICINA

CARDIOVERSAO E(EI1UCA
1 06(17 MÉDICO CÁRDIOLOGISTA166

PIETIVA
MÉDICO CAIU,IoLc,c;IsIA

ULTRkSSONO
1 06117

020 III ALTA COMPLEXIDADE
GRAFIA 2 06165 MÉDICO RADIOLOGISTA

005 EIctrofisisIoia

005 CirurgiaCardiovasculsr( l’:dixriol

004 Cirurla Cardiovascular (asSoOu) 1 06120 MEDICO CIRURGIÃO CARDIOVASCULSR

006 (2irurgia V,scular

00—
Cardiolu((ia 1 x,Icrvcncioni
(l,cnsudix,i:x,ica

008 Endovascu lar

009 Ceniro dc Reftcdoscio

Secretaria de Atenção à Saúde! M5
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ANEXO 6

4.

e
MINISTÉRIO DA SAUDE

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

Portaria n°218, de IS de junho de 2(104

Disponível em: nvw.saudegnv.br/sas

Secretaria de Atenção à Saúde / MS
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ANEXO 7

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

Portaria SAS/tstS n” 399, de 30 de agosto de 2004.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Portaria 1. 169/GM, de IS de junlu’ de 2001, que institui a Política Nacional de Atenção

Cardi ovaseular de Alt a Complexidade;

Considerando o Art. 50 da Portaria 1.1 69!GM, de 15 de junho de 2001, que estabelece a criação de uma

Câmara Técnica, com o obietivo de aconipa nhar a implantação e implementação da I’oliti ta Nacional de AI enção

Cardiovastular de Alta Complexidade, resolve:

Art. 1’ — Instituir, no âmbito desta Secretaria, uma Câmara Técnica da Assisténcia Cardiovascular, com a

final idade de 1’ n,eeder à it]]pla niaçãti e implent en taçãsi da Polit ica Nacional de Atenção Card i ovascular de AI ta

Complexidade, bem com rever e atualizar as no ri,] as, parái]]e t ro 5 e procedi i]ientos da ilibela SUS, no à mbi Is, do

Sistema Unico de Saúde.

5 1” — A Câmara Técnica de que trata este Artigo será composta elos seguintes membros, e atuará sisI, a

coordenação do primeiro:

- Coordenação Geral da Alta Complexidade/DAE/SAS;

— Departatnento de Regulaçào, Avaliação e Controle de Sistemas/SAS;

— 1 nstitu is, Nacional de Card iologi a Laranjeiras — 1 NC 1 IS;

— tIl (um) represen taisi e clii Consells o Nacional de Secretários Es ti titia is de Saúde — CONAS 5;
— tIl (um representante do Ci, useI ht, Nacional de Secretários ?. Ititu cipa is de Sai) de/LONAS! ? tS;
— tIl (um) representar] te do Conselho Nac ion aI de Sa úcle — C N

— tIl (um rep resen ia n te da Sociedade liras leira de La rdi ologi a — 5 DC;

— 1)1 (tuas) rep reseis Ia ia te da Ssc icdade li rasi vira de C ru rgi a t a rdliovasL u lar — 5 DCCV;

— 01 (ci tu) rep reser] tal] te do Departamento de Cirurgia Card ovas’ ular Peclfá t rica — DCC :v P da 5 DC CV;

— tIl (u iii) rcprcse n tu, te do lã ep irtame’, to de t-st ii]] ida ão Ci rd íac a Artificial — 1)1: L \ di 5 D( •C V:

— tI 1 uns) representa n te da SOL eclacle O risi leira de li e n,s,di Is à mi La e Cardi tsIsgia lo t ervei]L i o si sta

— SI3HCI;

Secretaria de Atenção à Saúde! MS
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- 01 (uni) reprnentarite da SoLiedade Brasileira deAngiolugia eCirurgia \hcular— SBAC\

— 01 (um) representante da Sociedade Brasileira de Radiologia lntervencie,nista e Cirurgia Endovascular

— SOBRICF;

- Dl (um) representante do Dcpartamento eArritmia e Eieirofisiologia Clinica — DAEC da SBC.

2° - A Ousara T&nica deverá se reunir perissdicaniente, conforme croinograma a ser definido pela

Coordenação Geral da Alta ComplexidadelDAElSAS do Minist&io da Saúde.

Ari. 2° - E.-tabcleeer que, dependendo da paula a ser discutida na Cámara T&nica, serão convocados

apenas os representantes cujos assuntos lhes sejam pertinentes.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

jORGE SOLLA

Secretatia de Atenção à Saúde? MS
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lktrtaria SAS/NÍS flõ 494, dc lo de setembro de 2001

ANEXO 8

O Sccretãrio de Atenção à Saúde — Substituto no uso de suas atril,uiües,
Considerando a necessidade de constante adequação e atualizaçài, na Tabela de J’ri,çed imentiss do Sistema

de Informações AmI,ulatorial do Sistema Oniço de Saúde !SI:VSUS 1, rcaolve:

Mil Restabelecer na Tabela do S1:VSUS. o procedimento a seguir descrito:

ii 019o.t-3-UJRA-S0NOGaAFIA DOPI’LER( OtOR!I)O DFTRES\ÁSOS

Niel de llicrarqeia 03.04,06- 07, OS

Seniç&C!assitiração (120121

Atividade l’:OHSS:LtIU! t), 40

Tipo de t’re,tador 21), 22, 30, 4)), 50, (‘0,

Ti tu de atcndonents til)

(,ru;’ode .i:esdi::icnto ti;)

: laica Ftir:a ix)

Co mrtcxidade Ntcd’.a,’ ntj’cxi;tade dc 3’. n içei ti e:cfen5nc:a-.\ IA

Tipo de F;t:a;tia inenw Teto F:nar.cçir,’ da Assistênç i a

\‘atur do t’rorç’d:r.;ento RS_’0.77

Secretaria de Atenção à Saúde /MS
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PeIítca Nucioral de Atençao Cardiovase ular de Alta Complexidade

Mt. 2° — Definir que os proçcdímeistiisa seguir descritas constantes da Tabela do SIsVSUS, dcverao ser

operacionalizados pelo sobsistema APAC/SIA. na forma a seguir espcci6cada:

!

Nivci de ilicrarapia
senico/Ciass ifica e a o
Atividade Profissional
T:pr de Prestador
upa de atendimento
Grupo de atendimento
Faixa Etária
Complexidade
Motivo de cobrança
Tipo de Financiameniss
talor tio Procedimento

1 3-122 2’ 3 — A riL’n,sar-.l ti,, l’ara Investi eacâ.i tiensorrae ia Cerebral

1’___________

03. 01, 06, 07. 01)

016/ i43
40

20, 22, 30, 40, 50, 60, 61
ao
00
00
Alta Complexidade
4.1
Teto Financeiro da M,istênda

13.122 223 —Aricrisirafia pan Inwstigaçao IsçmiaCerebral
Nevei de Hierarquia
Serviçts/Classilicaç-áts

Atividade Irotessisinal
lipsi de l’rcstador

i po de 31e:lGineet te,

Grupo de atr::sl::r.ents,
Roxa Etana

l:::ipllxldaic
NlJtivo de iiE}EoÇa

litiei de Financiamentta
Vali, r do Prúc cdan,entt,

03,04,06,07,01)
016/143
41)

20. 22. 30.40.50.60.61
cio
III)

III,

Alia Ct,tnp]exidade
4.1
Teto Financeiro da Assistência

14$ .337,00

3 22 23 1 - Aneri,igni:ia para Investigado da Doenca Alerusckriieica Aur es, Iliaca e Dist.sl

Nivel da Hierarquia 03, 01, 06, 07, OS
‘isicetCas’:ticaçáo 016/143
At:vidade l’ro:issit,ral 40, 14,09

1 qo de Inalador 20, 21, 30, 40, 50, 60, til
‘fijt,e stcndi,tie,sto IS)
Urtipti de atendimento (10
Ttxa Etária 00
Coea,pIexdadc Alta Conaplexidade

3 leiivs, do e ,iI’razça 4.
Tipo de l-ielanc i amem ii 3ct,, 1-inanceiro da Assistência
Valor do 1’r’ ed:encne es

141)13.02 1 ‘ Ecl,oardLl,araIia de Estrcs,c — —

N icei de 1 herarqui a 114. 117, III

1 Servic,’:(i.is,f,cacjs 02I)i144 J

lIs 317(Y)

Secretaria de Atenção à Saúde / &IS
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! Atividade I’ro 55: nos! 09
‘ tipo de Presiad,,r 21), 22, 30, 40.50.60,61

Tipo de atezdin,c,:ti, (Xl
Gruro dc atc:s da, c:: 1,
Faixa Etária IS
Comp!aidade Asa Comp!&dade
Motivo dc c,,branca 4.1
Tipo dc Financiamento Teto Financeiro da Assistência
Va!or do Procedimento 145 90.1(0

260)1.04.2 — Biópsia Endomiocárdica
Nível de Hierarquia 04,07.08
Sen’içofCla,sif,caçáo 51)01007
Atividade Profissional 09, lO, 14
Tiro de i’mslad,,r 20. 2Z 30. 40, 50, 60.61
‘rbi, de ater,dimenlo IX)
G,a;’o de atendimc,,ii, 00
Faixa Etiria 00
C’smplexidade Alta Complexidade
?. 1 ‘liv,, de e ‘branca 6.5
Ti pes dc Fira,,dar., enti, lèto Financeiro da Assistência
V:!ord,, l’r,’ccd’i,:co:’ liS 5{I1.4

Ãrt. 3”— E5t, Portaria entra cri, vi,z,,r na dat.t dc sua pol’!anio, t,ln eíeilts a partir da sonlpclcltcl.l lgclal,l

dc 2(11)1.

WASHINGTON) UÍS SIlVA COUTO

Secretário Substituto

)4.0)503-0— Ecocardinrafia 1
Nível dc Hierarquia

ficaço
Atividade Profissional

04. 07 08

1 no de I’re,tador

D201)44
09

Tio,, de atendimento

‘ansernfágica

Grupo de atendimento
Faixa Etária

20, 22. 30. 41). 50.60.61
(‘ti

Complexidade

00
011

M,,tivo e cobranca
Tipo de Financiamento

Alta Complexidade
4,)

Valor do Procedimento
Teto Fi nancein, da A, sistência

tU 90,01)

-. L :;NsTËRo DA SAÚDE
Secretaria do Atenção à Srnide /MS
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ANEXO 9

*
MINISTPRIO DA SAÚDE

SECRETARJA DE ATENÇÃO À SAÚDE

Portaria n°198, dc 16 de setembro de 2001

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1° - incluir a Sociedade Ilrasileira dc Enfermagem em Nefrologia, como membro representante da

Cámara Técnica da Nefrologia, instituida pela Portaria SAS/MS n° 398, de 30 de julho de 2004, com a finalidade

de proceder à implantação e implementayao da Politica Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal.

Art. 2’ — incluir a Sociedade Brasileira de Enfermagem Cardiovascolar, conto membro representante da

Cànitra Técnica da Assistúncia Cardicivascular, instituida pela Portaria SAS/MS n° 399, dc 31) de julho de 2004,

com a finalidade de proceder à implantação e implementação da Polirica Nacional de Atenção Cardiovascular de

Alta Complexidade.

ArE. 3° - Incluir a Sociedade Brasileira de Enfermeiros Especialistas em Trauniatt’-Ortcspedia, como

membro representante da Câmara Técnica da Assisténcia em Trauntarti-Ortupedia, instituida pela Portaria SASI

MS t° 401), de 30 de olho de 2004, com a finalidade de proceder à implaniaçao e implementação da l’olítica

NaL tini ai de Atenção em Tra ornato - Or toiidia de AI Ia Co o plexdadc.

Ar 1. 4 — Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JORGE SOLA

Secretaria de Atenção à Saúde /MS
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ANEXO 10

MINISTËRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

Portaria O 511, de 22 de setembro de 2002

O SecretArio de Ateusdo à Saúde — Substituto, no uso de suas atribuições,
Considerando a constante necessidade de atualização das Tabelas de Procedimentos dos Sistemas de

Informações A tnh ulatorial e 1 lospi talar;
Considerando a identificação da necessidade de coniplenten tação do disposto na Portaria SAS!1L1 5

215, de 21 dejulhode 2001,que incitou a Ecoccrdiografla ‘ftanscsof.ígica (código 97,029.00-9) e a Ecocardiografia
Transesofágica flansoperatória (código 97,030.00-71 nt ‘Labela de Procedimentos Espectais do Sistema de
Informação Hospitalar do Sistettta Unico de Saúde (SIH!SUS) e a Etocarcliografia Transesofigica fcõdigo
14,015.03-0) na Tabela de l’roceditnetttc,s de Alio Custo do Sistema de Informação A,nhulatorial do Sistenta
Unia, de Saúde - 51.4-SUS, resolve:

Art. 1° — Estabelecer que a Ecocardicigratia Transesoflitica e Eco-cardiocralia Transesofágica
‘Iransoperatória deversi ser realizadas por médio, tom Titulo de Especialista ciii Cardiologia reconhecido pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia — SBC ou com Certificado de Residiãncia Médica em Cardiologia, emitido
por Progra na d e Resi dúncia M édic a reconhecido pelo M itnstérío da Educação — M EC, com habilitação cio
Ecocardiografia pelo Departamento de Ecocardiografa da Sociedade Brasileira de Carditilogia.

Art. 2” — Estabelecer qtte as principais itidtcações da realização da Ecocardiograíta Transesofágica
Tra ttsopera tó ria nos lide entes por adores dc dt eti ia ia rd i ovascular si’,:

a. \alvtiplastias mii ral ott atir ttc a;

Is. Cirurgias ‘-aliares co toplexa s coto rei m lan te de artérias orotiãri as 1 l:otu i senser to, cirurgia de
Ross;

c. Cirurgia de disseção aorttca com sulitituiçãci valvar;
cl. Cirurgia de cardiotniol’atia hipersróft ia obsir uliva;
e. (.i r’t rgia de defei ti is ot ni ia cos tu ngénittis ai ti uso de ci ri ti laçã, 1 extrac orpó re,t;

f. . irurgia de endocardite infecciosa sem definição da extensão do processo;
g. in s tal, ilt dade bem sicli ttá nuca grave, sei,, respostas a medidas t crtpéuti is, com d ti titldade de saida

Secretaria de Atenção à Saúde / MS
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de circulação extra corpúrea, e dúvidas quanto ao grau de disfunção ventricular ou da presença de

defeito cirúrgico residual;
h. 1 nstal,tI idade lsetnodj,iãtnjca grave instalada, refraisiria -às medidas terapêuticas durante cirurgias

extra—cardíacas, tom suspeita de disfunção ventricular.

Art. 3 - Estabelecer a compatibilidade entre o procedimentn especial 97.028.00-7 Ecocardiugrafia

1i-ansesof;igica Transoper-atória e os proced!menlos abaixo especificados:

Código Descrição

48.O]{).67--7 Ressecção de Membrana Suhaórtica

48.01068-5 Anastotnose Cavo Pulmonar Bidirecional

48.010.69-3 Correção do Canal Átrio-Ventricular Parcial? Intermediário

48.010.70-7 Correção de Comunicação inter-Ventricular e lnsuficMncia Aórtica

48.010.71-5 Correção de Drenagem Anómala Parcial das Veias Pulmonares

48.Olt).72-3 Correção de Janela Aorto- pulmonar

48.001.73-1 Correcão de Lesões na Transposição Corrigida dos Vetos da Base

48.010.74-1) Correção de Tetralogia de l-alltst e Wiriantes

48,01 0.75-8 - Ressecção de Tumor Intracardíaco

48.01 (1.76-6 Abertura da Estenose Aórtica Valvar

48.010.77-4 Correção de Estenose supraoaórtica

48.010.78-2 Ampliação de Via de Saída do VD e/ou ramos pulmonares

48.010.79 tI Anastomose Cavo Puliuottar Total

48.0] 0.80-4 Correção de Átrio Único

-18.0 1(1.81—2 Correção de Cor kiatriatutn

43.010.82-0 Correção da drenagem Anómala do Retorno Sistémico

-18.010.83-9 Correção de Fístula Aorto-Cavitárias ou VF/ Átrio Direito

48.111081-7 Correção Insuficiência Mitral Congênita

.18(11 0.85-5 Unifocalização dos Ramos da Artéria Pulmonar

48.Oãt).86-3 Ampliação da via desaída do Ventriculo Esquerdo

18.010.87-1 Correção da Insuficiência ]ricúspide

18.010.8K—O Correção de Estenose Mitral Congénita

.I8_010_89-% Correcão de 1-lipertrofa &pial Assimétric;t

‘18.0111.90-1 Correção de Transposição dos Grande Vasos da Base

-18.010.9! -II Correç-jt, de Atresia Mitral

18.1)10.92—8 Correção de Atrest a Pl nona r e Comunicaç ão (o ter ‘e n t ri colar

L93 -6 Correção do Canal Átrit,-Vcntricular ‘EstaI —

4

Secretaria de Atenção à Saude / MS
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48.010.94-4 Correção de Contuniçação Inter-ventricular

48010.95-2 Correção de coroniria Anômala

45.0) 0.96 0 Corrctão de DrettaLcns Anômala Total Veti’ 1’ultn,snar

48.0)0.97-9 Correção de Dupla Via de Saída do Ventrículo Dircia,

48.010.98-7 Correção de Dupla Via de Saída do Ventrículo Esquerdo

48.01 0.99-5 Correção de Estenose At,rtita em Ne,,n,oo

18.011.00-2 Correção de Hipoplasia do Ventriculo Esquerdo

48.01 1.01-1) Correção de Interrupção do Arco Aórtico

48.0 11.02-9 Correção de Janela Aorto.polmonar

18.01 1.03-7 Corretão de’frtralogia de FaIIot e Variantes

48.011.04-5 Correção de Transposicão dos Grandes Visos da Base

- 48.01 1.05-3 Correção de Truncus Arteriosus

48.011 .06-1 Correção de Ventrículo Uníco

48.011.07-0 I’lástica no Troça de válvula tricúspide (anomalia de Ehstein

48.010. 124) Plástica Valvar

15.010.1 3-8 Implante de Prótese \alvar

18.010.14-6 Plástica Vi Ivar e/ou Troca Valvar Múltipla

48.01 tI. 1 5-1 Troca \Ç,Ivar com Revascularíiação MiocirdiLa

48.0)0.1 6—2 ltnplante com troca posição valvas ( Cirurgia de Ross)

48.01(1,23-5 Reconstrução da Raiz da Aorta

18.01 t).2-l —3 Reconstrução da Raiz da Aorl a coo, 1 obo Valvado

iI

9
Parágrafo único — A utilização da Ec ocard iogralia Trattsesofágica ‘Iransoperatória nos proc eclimen los

48(110.13—6 e 48(110.14—6 deverá se restringir à situaçã o na qoal se tvali a- a possibilidade de p last ia valva r e não
deve exceder 2(1% das cirurgias realizadas.

Art. 4 . Estabelecer, conforme disposto no Artigo 4” da Ps,rotrta SAS/A[5 ti” 579, dc’ 2(1 de dezembro de
20(1) os diagnósttcos possíveis, de acordo com a Classiftcaçãt’ Estatística Internacional de Doenças e Problemas
relacionados ia Saúde — lo’ Revisão, para a Ecocardiogralia Transesotãgtta ‘1 rattstiperatôria:

Diagnósticos Prováveis: 06.0; 101.1; 105.0,1,2,8,9; 106.0,1,1,5,9; ltt7.tl,1,2,8,9; l0S.0,l.2,3,8,9; 11)9.1,8,9; l2tt.0,8,9;
121,0,1,2,3,4.9; 122.0,l,H,9;123,0,l,2,3,4,5,6,8; 121.8,9; 125.l.2.3,4,5.6,S,9; 127.11,9; 1 3,)t,’t; 1340,1,2,8,9; 135.0,1,28,9;
136.0,1,2,5,9; 137.0,1,2,6,9; 138; 139.0,1,2,3,4,8; 112.t),I,2,8,9; 113)1.1,2.8; 150.0,1,9; 15t.0,t,l,3,6,7,8,9; 152.0.1.5:

Secretaria de Atenção à Saúde / MS -
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l7l.0l.2.3.45.6.8.9; 179.1); Q20.0,1,2.3,456,8,9; 021.01,2,3,4,11,9; Q22.0,l,2,3,4,5,6,l3,9; Q23.0,1,2,3,4,S,9;

Q24.0,1,2,3,4,5,6,8,9; Q25.tl,t,2,3,4,5,6,7,8,9; Q26.0,1,2,3,1,5; S25.0, 1 82.0t2,3,5,6,7,K,9.

Art.5” — Esta portaria entrani cm vigor a partir da competéncia dc outubro dc 2004.

WASHINGTON LUIS S1L4 COUTO

Secretaria de Aterção à Saúde ‘MS —_________
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MINISTËRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

l’orlaria n 513, dc 22 de setembro dc 2004

Politica Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade

ANEXO 11

•1

O Secrct-irto de Atenção à Saúde — Substitutu, no uso dc suas atribuições,
C,,nsidera ndts a nccssidade de constante adequaãti e atualização na tabela de I’rocedtn,entos dii Sistema

de Inftsrn,ações 1-Inspitalar do Sistema Único dc Saúde (SI IIiSUS,, resolve:

descrita:

Ari. 1 — Alterar a descrição dos procedimentos ct,nsantes da T,l,ela do SUl/SUS, na forma a seguir

Cüdirt: : erçi o

43 o: li 2’- 3 I:i:pante de marca)i asso de dn:a ra Ot,iça epimitk-àrd:c’t

48.013140 3 Itiipbice dc Ii:arpas’ cardúco tt:Jii—sititi ejnIikuirdic,, pitr toraui,, mia p1 imp!ar.te eletrodo

48.11 1(1-4: 3 Implante de cardiodestibador eãn:ara única transsenoso

45 III • tI
niplante de c-ard:txlesiibr:ledor moI Li-sitio t ransven,,s,, eptmitxirdico por tora ciii,, mia p!implante

4.1)1 047-2 Troca de dei r,,d,, de desfihrilad,,r de card,,desfibriIadt,r 1 ransve

-(8 0111 -IS -O iro_ a de elctriidos de marcapassi’ no card,odesfbr:lador muiti—.situ,

48 111)4-1 3 Tr,,ca de gerador de card,,,desflbrilad,,r càn:ara titiic.t tio dupla

-Is (li ti. SI—O j Troca de gerado rede elerr,,d o, no nu rcapasnt m til ti

-131) ll.5’_-Y Ir-ti de gerado r edec etrodi, s de card:odesfhriador

43.1) 102-9 (or re.)o de Janela Ao ri’’ - p -almonar 1 tN) a (3 a::’’s 1

-181(1103-7 O irreci ‘de Letralt,ea de Fajote \iria:i les 1)0 a 03 anus1

48 (II .0-1-5 Citrreçiut de 1ransr o-kiut d’ Crardes \asosc‘a llase Xl a O3 amo

48 (II O ti-), U,:if,iaal izaiii dos Ci: n’is da nrudra l’ul n:s:nar se:t: ( [-5

48 (11(1 85-5 5i::Sin:zaçd,’ d’is tini ‘, da Arteria l’cl z:tI rir :t,:tt ttC

Setretaria de Atenção à Saúde /MS
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Art, 2c
— Alterar a dcsLrião e redefinir a faixa diria dos proceditixentos constantes da Tabela do SIFI/SUS,

na formaaseguir especificada;

1
45.010.72-3 - Correção de Janela Aisrio-. Pulmonar (04 a 99 anos)

CógoAnligs’ 32.066.01-5

Ntd dei [irarquia , 05

Senfç&Classilicaçãu 1 soo;oos

Atividade Pet,fissiçsnal Cirurgiati Cardiovascolar

Tipo de Prcsad’,r 2(1.2130,40,50:10.6:

Faixa Etária 01 a 99

Sexo Ambos

cinto Q2l.4

Admite Anestesia Sim

Pontos do Aio 999

t’.rtanéncia lo citas

i’ern:ar,êzcia a maior Sim

Leitos Cirurgia

A1115 Nau

Complexidade Alta Qiiicp!exidade

Exige FIab ilcu5au MS) Unidade de Assistêticia em ,51 (a Complexidade Card ic,va(eular (Cirurgia Cardinvascular ‘e
Cardiologia Interwndnnista dou Cirurgia Carduiivascular Peduálrica)

Tipo de Financ ianl ento ‘teto 1- o-meeiro da Assistência

Çiltsr ciii 5H RS ‘1.111.49

\ilisr dii SP RS 1.514.38

\a!t,r d,s SAIR tU 444,0

\ahir ‘loi.:I lIS (,.‘ti935

15 010.74-Is ornçâo de Tetraitigia de Fain e \‘arianici (01 a 99 anos)

_Csccl:.gsi Atit4:,i 32.06$ (II 5

Nivel de Iterarqcia 08

Servi ç rides licaçao 5001005

Secretaria de MCIIÇ3O à Saude! MS
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AL ividade L9o6 onal Cirurgido Cardiovascular

Tipo dc Peestador 10, 22, 311, 30. 3016061

Faixa Ebiria 4 a 99

Sexo Ambos

CID-lO Q21.3

Adti,itc Anstcuia Sim

Pontos do ALI) 999

[‘ermanéncia 10 dias

I’crmanéncia a maior Sim

lÁ’iio Cirurgia

AIH5 Não

Cumpexidade Alta Complaidade

Exige Habitita,,3o’ MS) Caidadc de Msioéncia em Alta Complexidade Cardiovasctslar (Cirurgia Cardiovascuiar e
Cardi rstogia 1 nt erven cionist a e/OU Cirurgia Cardiuvasrular Pediátrira)

Ti1,)) dc Financiamento Teto Financeiro da Assisténcia

Valor d1, 5H l{$ 411149

Valor do SI’ RS 1814,38

Valor do SAI)T RS 444,08

Válor Total R$ 6.36995

1

4%.{1l0,90-l Correção de Transpodção do, Grandes Vasos da Base (04 a 99 anos)

Código Antigo 32.069.{1I4

Nível de 1 licrarquia 08

Serviço/Classiflt ação 30(1/005

Atividade Pro6ssional Cirurgiao Carditlvascular

Ti1,,, de Pregador 201 221 30, 40, 501 60. 61

Faixa Etiria 01 a 99

Sexo An,I,os

ClI)-l(t Q26o;Q25.9; Q25.8; Q16 8; Q1(t 5; G.ls

Ad iii e A nc5tes ia Sint

1
Secretaria de Atenção à Saúde / MS .411
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Pon Los do Ato 999

Permanência 1 O dias

Permanência a maior Sim

Leico Cirurgia

j AIH 5 Não

omp!exidadc Alma Complexidade

Exige flabilitaçao (MSl Unidade de Asis[dncia em Alma Complexidade Cardiovascular (Cirurgia Cardiovascular e

Cardiologia 1 nte rvencimsnista e/ou Cirurgia Cardiovascular l’cdiitrica)

Tipo de Financiamento Teto Financeiro da Assistência

Valor do 5H RS 411149

Va,tr do SP IRS 1814.38

Vaor dm, SA[JT RS 441,015

Vaor Total RS é 369,95

Art. 3° - Incluir na Tabela do 51(1/SUS os procedinientos a seguir especificados:

48.011.119- 6 Implante
de marcapasso de cãmara
dupla epimniucárdico

Código Ammt:go 32014.01-5

Nivel de Hierarquia 08

Serviç,s/Classimicaçao 31)5),LXi4; 500/1105; 500/007

Atividade l’roliasional Cirurgião Cardisivascular ou Cardi ologista (aI, ti judo pelo bECA

Tipo de l’restador 211,22,30,40,50,611,61

Faixa Ei-Iria 0(1 a 99

Sex,, Antl,os

CIO-IS) (47.5); 1440; 144 1: (442; (431: 14S4. (43 3; 142.)); (42.1; T821; 182 II; 149.:; (492. 1193; H57.1;

149));85.0; 1219; [500; l50.l;l49 9:144.3; (21.8; (235; (45t; 145.o,149.5;I47.l;l47.2

Admite A :mcstesm,m Na

Pontos d 0,51,, 585

l’ernmanêmwia 1 dia

Secretaria deAlenção à Saúdoj MS
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Permanência a maior Sim

Leitos Cirurgia

Ali! 5 Não

Completdadc Alta Complexidade

Exige Habilitaçào ?IS) Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovaseolar (Cirurgia Cardimtvascular e
Cardiulogia 1 nten’endoni,ta e/ou Cirurgia Cardiovascular (‘ediál rita

Tipo de Financiamento lelo Financeiro da Assistência

Valttr do 5H liS 109,05

Valor dc, St’ liS 346,26

Valor do SADT liS 27,14

Valor Total liS 482,15

18.01 !.ll)0 ln,plantc
de naarcapasro cardiact,
tu ulti sítio endocaviLírio
com reversão para

epintittcárdicn pttr
t,tracutc, mia

Código Antigo Inexistente

Nivri dei Iierarquia OS

Serviço/Clasaiftcação 50(1/009; 5{ttt/tíOl; 500/01)7

Atividade i’rofmssional Cirurgião Cardms,vascular

Tipo de l’restador 20, 22, 30, 411, SI), 60, 6

Faixa Etária t%a99

Sexo Ambos

ClDt0 144.2; 142,6 ; 142.7; 142.1); 147.1 ; 143.2; 112.9; 090.3 099.1 ; 50.9 15(1.1 ; 125.5 ; 112.8; 147.2

Amint,ite Anestesia Sint

l’ontos dtt Ato e,82

l’erntnat,/neia 5 dia.s

!‘ernltattãttcia a niaistr Sin,

Leitos Cirurgia

Secretaria de Atenção à Saúde / MS
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Complexidade

Exige Habilitação NI5)

Tipo de Financiamento

Valor do 5H

Valor di, SP

AIH 5 Não

Valor dc, SAPT

Total

Mia Complexidade

Centro de Refcancia em Alta Cornplexidadr Cjrdiovaacolar (Cirurgia Cardi,,va,cubr e

Cardiologia Intervencionista)

Teto Financeiro da Assfstdneia

tU 866,58

liS 432,21

tU 11273

liS 1.411,52

48.01 1.1 1-8 Implante
de rardiudofibrilador
câmara dupla
transVer. O 50

Código Antigo 32.03201-3

Nlvd de Hierarquia OS

Sen’iço/Classificaçân 51)0/019; 500,004; 5110/007

Atividade Pnafissi,anal Cirurgita Cardiovaarular ou Cardioliagisla Habilitado pesa PECA

Tipo de Prestador 20, 22, 30, 4t), 50,60,61

Faixa Eiâria IS a 99

Sex,, Amb,a,

QP.IO 149.0; 147.1; 14Z2

Admite Anestesia Nâti

I’tantnç dii Atta 1035

l’ernaan3ncia 1 dia

I’ermanéticia a maior Sim

Leit,as Cirurgia

AIH 5 Nas,

Complexidade [ Alta Cumpiexidade

Exige itahilitaçao (MS) Centre, de Referência em Afta Complexidade Cardimascular (Cirurgia Card;,,vascs:lar e Ord:s’issgia

j Intervencionista)

Secrelaria de Menção à SaúdeJMS
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1 ipo de Fi;ia:;ç i arnei;to Teto Fi:ia,:cero ib MsiaIncia

48 011.12.6 ImpUote
dc cardiodcsíibrilador
niulti-silio endocavitário
rim, restrajo para
epimiocárdico por

toracotomnia

Código Antigo Inexistente

Nivel de Hierarquia 08

Serviço/Clasaificação 5001009; 500/004; 51)010(17

Atividade Profmssic,nal Cirurgião Cardiovascular

Tipo de Prestador 21), 22, 30, 40, 50, 60.61

PaixaEtãrfa 18a99

Sexo Ambos

!
CIDIlI I35.4 132.0; 149.0; 110.0; 150.1; 146.0; 141.2

Admite Anestesia Sim

(‘mitos do Mi, 682

Pcrn,ar.ê,:cia 5 dias

Permanência a nlaiimr Sint

i.eitti Cirurgia

AItI5 Nio

Complexidade Alia Complexidade

Exige 1 labilitaçaim 1 t.lS 5 Ceniro de keierência ccii Alia Complexidade Cardiovascular (Cirorgi.m Car±,n ,iscular e
Cardimilmigia Intervencion SI.])

Tipo de Finar, iamenum ‘frui Fina ore iro da .kssistêneia

\‘al,,r do 511 RS 86o,55

Vabir do 5H

do SP

Vajor do SADT

Vaitmr Total

RI 687,25

RI 6(17,1)7

RI 25,22

RI 1.319,54

Secretaria de Atenção à Saúde’ MS
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Valor do SI’ tU 432,11

Valor do SAOT R$ 1 12,73

Valor ibtal RS 1 .41 152

411.01 1.13-1 Trota dc
cletrudo de n;arcapassst
em cardiodesfibrilador
dc cãnUra dupa
trannt,tttst,

Código Antigo Inexistente

Nível de Hierarquia 08

Serviço/Classificação 500/01)9; 5(10/004; 500/007

l Atividade Proflssiona! , Cirurgião Cardiovaseular ou Cardiolugista Habilitado pelo bECA

lipes dc Prcstador 20. 22, 30, 11), 50, &0. CI

Faixa Etiria 1 IS 99

Sext, Ambos

CIO-lo T82.l;T82.5 ;182 9 T80,{l;T82.S ;T98.3

Admite Anestesia Não

I’ontos do Ato 5115

Pentianência 1 dia

Permanência a maior Si,,,

Leitos Cirurgia

A11t5 Não

Complexidade Alta Complexidade

Exige 1 Iabilit ação ( MS) Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular ( Cirurgia Cardis,vascular e Cardiologia

1 olenencionista)

Ti1’,, de inacL’;,:er: o, Trt,, Finan cci ro da As ris tência

Valor d.’ SI) RS 43,’) 1

VaI,,, do SI’ ES 323,9))

1 iords, .ÇAI)T R5 15,21

Valor t,tal 1(5 393,03

Secretaria de Atenção ã Saúde /MS
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fl.,’l 1STERQDASAÚDE

48.011.14 2 Troca de
eletrodos do desfibrilador
no cardiodesfibrilad,, r
multi—sílio

Código Antigo Inexistente

Nível de Hierarquia ((8

Sen-iço/Classificaçan 500/009; 500/004; 500/007

Atividade Profissional Cirurgião Cardiovascular ou Cardiologista Habilitado pelo DECAS

Tipo dc Prcstads,r 2(1, 22, 30, 10, 50, 6(1,61

Faixa Etária (8 a 99

Sexo Ambos

CID-It) T82,l;T82.5 182.918(1(1 ;T82.8 ;T98.3

Admiw Anestesia Não

Vim (os do Ato 585

Permanência 1 dia

Permanência a maior Silo

Leitos Cirurgia

A11t5 Não

Ct’mplexidadc Alta Complexidade

Exige Habilitação (êsl 5) Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular (Cirurgia Cardiovascular e
Cardiologia liflervencionista)

Tipo de Financiamenus Teto Financeiro da Assistência

Valor do $11 RS 43,91

Vale, r do SI’ R$ 323,9(1

Valor dci SAtYF 1(5 25,22

Valor Total RS 393,113

48(11 1.15 •t( Troca
ele eletrodos dc
seio c,,n,ndri,, iii,

cartliodcsfibriladc,r
inulti-sítio

Secretaria de Atenção à Saúde / MS
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ódigo Antigo Inexistente

Nivel de Hierarquia 08

. Scníçc!Clasxificaçãc; 5a0f0o950W0O4; 500/007

Atividade Profiasiuna Cirurgias ardiova,cular ou Cardi&ogiata Habilitado peto DECAS

Tipo de Prestadur 20, 22, 30, 1(1, 50, 0, Cl

Faixa Etária IS a 99

Sexo Ambas

CIfl.tO T52.I;T82.5 ;T82.9 ;TS0.0 ;T52.8 ;T9&3

Admite Anestesia Nas,

Pontos do Ato 583

Permanéncia 1 dia

i’crmanCncia a maior Sim

Leitos Cirurgia

Alil 5 Nasa

Ctsmplexidade Alsa onipIexidade

Exige Efahiliiaçã,a MS) Centrode Referência enaAlta Complexidade Cardiovuscu]ar(Crurgia Car&ovasculareCardia!,seia

Iri tensnscissnista)

Tipsa de Financiamento 1tta Financeirts da Assistência

Valor do 5H RS 4391

\l,sr dts SI’ i{S 32390

Val,sr do SADT RS 25,22

Valor Total R$ 393,03

‘ 48.011.169 Troca dc
c!ctrt,d, s de inarcapaso,
n,s ,saarcalaasss, nsulIi
sitio

Cs3tligss Aictigss ls,existcnie

Nivel dei Iierarquia is

Seniçsi/Classiflca,ss Ssxi. 004; 55155 0534; 50L’5507

Atividade i’r,aflssis,n,sl Cirurgiao Cardiavascular si o Cardioltsgissa Habil sais, peba 1) ECAS

Secretaria de Atenção à Saúde / MS
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1

Tipo dc I’rcstador 20, 22, 30, 40, 5(1,60,61

Faixa Etária 18 a 99

Scxo ,nil,os

ClIJ.lI) T82 1;T1i2.5 T82.9 T80.0 ;T82.t ;T98.3

AdmiIcAncstcsta

l’titilos do Aio 585

crnaoáada 1 dia

l’crn,m&,da a maior S;m

Lailos Cirurgja

AtEI 5 N.So

Complexidade Alia Complexidade

Exige Hab1::açio (MS Centro de Refcr,ncia cm .Airn Complexidada Cardi orascolar (Cirurgia Cardovascuiar e
Carditil,gi a nIrnencion:a 1

Tipo de Fizanciamemo Tem Financeirm, da ,\ssisiércia

Vãlor do SI! 115 43,91

Valor do SI’ 115 323,90

Valor do SADT IS 25,22

Valor ibtal 11$ 393.113

‘18.01 1.17-7 Troca
do conjunto do
seio coronario no

marcapasso mulIi’sttio

Código Antigo lnexisteroe

Nivel dcl lierarquia 08

Serviço/Classificaçimm 511(1,1)119; 300/1)114, 5110/1(1)7

AI ividade Profissional 1 .iruriio 1. ardi is asa.tar ,oi C2 rd:oicigia ah 1 m.:ds, pck II ic :Ã

lip° de I’restador 20, 22, 30, 1(1. 50, eu,

Faixa Riria IS a99

Sexo Ande,,

CIn--lIl T82 i;T825;T829:t81}(l:l828;’*33

Secretaria de Atenção à Saúde / MS
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Admite Anestesia Nats

I’onios do Aio 585

Permanência 1 dia

Permaitência a maior Sim

Leiiiss Cirurgia

AIO 5 N’ao

Complexidade Alia Complexi&tde

Exige Habiliiaçais (NIS) Centro de Referência cm Alta Complexidade Cardit,vascular (Cirurgia Cardiovascular e Cardíciltigia
1 niervencionista)

Tipo dc Fio anciamenu, Teto Finaoceiro da Assistência

Valor do 511 RS 4391

Valor do si’ RS 323,90

Valor do SADT RS 2522

Valor Total k$ 39303

Art. 4’- Definir a forma de cobrança dos componentes dos procedimentos especiais de códigos 97.001.05.8

— Cateterisini, Cardiaci, Pediátrico, nas A) El referentes ao procedimento 77.300.05-0, e do procedimento de código

97.004.05.7 - Cateterisnio Cardias.o, nas Ali-! referentes aos procedimentos 77.50002—4, 77.500.11-3, 77.50003-2

como se segue:

5 1” - Para cobrança do componente Serviço FI.sspitalar — 5H, os procedimentos especiais 97.00105.7

- CateterisTno Cardíaco e 97,001.05.8 — Cateterismo Qirdiaco pediátricts deverão ser lançados no campo

p rt ice dimento especial ( is 1 úd co Auditor).

5 2’ - Para cobrança do componente 51’ — Serviço Profissional, os procedimentos especiais 97.0(1405-7

— Caieteristoo Cardiaço 97.001058 — Caicierismo Cardiaco Pediátricti deverão ser lançados no campo Serviços

l’rofisçionais com os códigos de TtI’O: 11 para d’E e 46 para CNPJ e com o T1I’O DE ATO 53.

5 3’ - i’ara reinoileruçãis do profissional anestesista referente ao procedimento 97(X)! .1)58 — Cateterismo

Cardíaco I’ediitricci, deverá ser lançado no campo Serviços I’roiissionais da AI II os códigos de TI!’O: (17,3(100 45

para CM e 04 para CNPI e o TIPO DE ATO 06.

Ar .5’ — Estabelecer, confoni,e dispõe a Portaria SAS/isIS n’ 727. dc 07 de dezembro de 1999, que

proce dinsentos da Tabela do SI) IJSUS a seguir descrilos, referentes à assistência carditsvascular, são passiveis de

eolsrança ct’ns caráter de internação 2. para 1 Iospitais de Referência em Atendimento de Urgência e Eniergência:

Secretaria de Atenção à Saúde / MS
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Ctidigo Procedimento

48010.01-4 Implante de marcapassi’ temporário trattsventmso

18.010.02-2 Cardissgraíma

48.1111)03-0 Cardis,tomia corpo cora ah,

48.1)10.04-9 Feria, rdiocentesc

48.01(1(15-7 Drenagem com Bicipsia de t’ericird:sm

48.020 01-0 Trommsbcctomia Wncmsa

48.020 02-8 Emboectomia Arterial

48.1)20 03-6 Tratamento Cirúrgico Lesoes Vasculares Traumática, De Membro Superior Unilateral

48.1)21) (11-4 Tratamento Cirúrgico Lesoes VsruIares Traumática, De Membro Superior t3ilateral

48 010.1)5 -2 - Tralamenlo Cirergco (25oe5 VascularesTraomiücaa De Nlcnrbro tr.ferior Unilareral

48 52006-O Tratamento Cirir$ro Lesoes Vasculares Tmurnádcas De Niembro Tr.ferim,r Bilateral

48 (120.07-9 Tratamento Cirúrgico Lcaocs ¼,cularcs Traumática, Da Regiao Cervical

48.020.10 9 Fasciotomia Para Descompressio

48.02(1.1 1-7 Dtbridamento De Ulcera Ou De Tecidos Desvitalizados

48.1)211.1 5-0 Aneurismectomia de Aorta abdononal infrarenal

48.020,16-8 Tratamento Cirúrgico dos Aneurismas das Arterias Vítanis

48.02)). 17.6 Nastia Arterial cena remendo, qualquer técnica

480211.39-7 Aneurismnectomia lisraco-Abdominal

Parágrafo Unko. Com relação aos procedimentos 48.020.15-1), 18.02016-8, 48.020.17-6 e 481)21)39-7

fica estabelecido que o percentual de realização de cada um não deverá oltr.tpassar trinta por cento dt) tottI das

cirurgias rea!izadas,

Art. 6— Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicação, tom efeitos a partir da competência outubro

de 200-1.

WASHINGTON LUIS SILVA COO
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