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sihd.datasus.gov.br 

  sia.datasus.gov.br 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais do SUS 

sigtap.datasus.gov.br 

TABELA DO SUS 



INFORMAÇÃO NA SAÚDE 

• Na saúde no Brasil, historicamente, as informações sobre as 
práticas, as estruturas, a assistência e os instrumentos de 
controle, avaliação e auditoria das ações estiveram, 
predominantemente, associados ao faturamento 

 

• Sistemas de Informação. 

 

 

 



ANTES DO SUS 

• Contratação de serviços pelo sistema previdenciário, para 
complementar a assistência realizada por serviços próprios. 

 

• A atuação do  INAMPS junto aos prestadores buscava 
controlar a  produção e os gastos na assistência médica. 

 

• As principais ações de controle executadas eram baseadas 
na revisão de prontuários e das faturas apresentadas. 

 

• Sistema de informação para pagamento por produção = 
FATURAMENTO 



RESULTADOS do CONTROLE 

• Sistema voltado para a manutenção/recuperação da saúde e 
a atender o sofrimento individual (“doentes”). 

 

• Pagamento de procedimentos realizados. 

 

• Sem ações coletivas ou individuais de prevenção. 

 

• Fiscalização e avaliação do atendimento por paciente. 

 

• Ações punitivas, voltadas para não pagamento. 

 



CENÁRIO SUS 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 



 
• Art 196: “A Saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação” 

 

 

• saúde como direito  

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 



Diretrizes do SUS 

    Princípios  ( artigo 196 CF) 

– Universalidade  

– Integralidade 

– Eqüidade  

 

    Princípios Organizacionais (artigo 198 CF) 

– Descentralização com comando único 

– Regionalização/hierarquização da rede de serviços 

– Participação da comunidade – controle social 
 



Decreto 7508/2011 

• Em junho de 2011 foi publicado o Decreto 7.508 com o 
objetivo de regulamentar a Lei nº 8.080 de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa. 

 

• Este Decreto define e aprofunda temas constitucionais do SUS 
que sedimentam a questão federativa na saúde esclarecendo 
as competências dos Entes quanto à operacionalização das 
ações e serviços de saúde. 

 



Decreto 7508/2011 

• Art. 3º. O SUS é constituído pela conjugação das ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde 
executados pelos entes federativos, de forma direta ou 
indireta, mediante a participação complementar da iniciativa 
privada, sendo organizado de forma regionalizada e 
hierarquizada.  

 

• Regiões de Saúde  



REGIÕES DE SAÚDE 

• Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos 
de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a 
finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde; 
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REDES DE ATENÇÃO 

• As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos 
de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 
tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio 
técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade 
do cuidado. 

                                       Ministério da Saúde, 2010 – portaria nº4.279, de 30/12/2010. 

 

• Redes Regionais de Atenção à Saúde - RRAS 

 
 



REDES TEMÁTICAS 

 As redes de atenção são compostas por Redes Temáticas. 
 

 Redes Temáticas : pontos de atenção articulados entre si, 
com objetivo de promover a integralidade da atenção à 
saúde. 
 

 Os pontos de atenção de uma Rede Temática podem se 
localizar no território de uma ou mais RRAS                      

 



REDES TEMÁTICAS DE ATENÇÃO À 
SAÚDE 

• Rede cegonha :  Portaria GM 1459 de 2011 

• Rede de atenção psicosocial :  

   Portaria GM 3088 de 2011 

• Rede de atenção às urgências e emergências Portaria 
GM1.600 de 2011 

• Rede de atenção às doenças e condições crônicas. Portaria 
GM/MS nº 483 de 01/04/2014 

• Rede de cuidado a pessoa com deficiência : 

   Portaria GM 793 de 2012 



Rede de Urgência e Emergência 
Condições agudas 



LINHA DE CUIDADO 

• É a imagem que expressa os fluxos assistenciais seguros e 
garantidos ao usuário que atendem às suas necessidades de 
saúde (caminho que o usuário faz por dentro de uma rede de 
saúde). 

 

• Visa a integralidade na assistência á saúde, unificando ações 
preventivas, curativas e de reabilitação; proporcionando o 
acesso a todos os recursos tecnológicos que o usuário 
necessita, desde visitas domiciliares até os de alta 
complexidade hospitalar 

 



REDE doenças crônicas 

• EIXO : CÂNCER 

 

• LINHA DE CUIDADO 

 - Câncer de mama 

 - Câncer do colo uterino 

 
      Implica na organização de um conjunto de ações e serviços de saúde, 

estruturados com base em critérios epidemiológicos e de regionalização 
para dar conta dos desafios atuais onde os quadros relativos aos cânceres 
de mama e colo do útero são de alta relevância epidemiológica e social. 

 



AVALIAÇÃO 

• O sistema de avaliação de serviços de saúde não pode se 
limitar apenas ao controle das faturas dos serviços 
remunerados por produção, reduzindo o objeto da avaliação 
ao ato assistencial ou ao procedimento médico ou ao 
diagnóstico. 

 

• Precisa ser superado em busca pela qualidade da assistência. 

 

• Necessário  desenvolver processos e métodos de avaliação 
dos resultados e controle das ações e serviços de saúde, 
fornecendo subsídios para a regulação do acesso e dos 
serviços. 

 



MONITORAMENTO 

• É o acompanhamento através da observação regular das 
atividades de um plano ou programa.  

 

• É um processo rotineiro de acúmulo de informações sobre o 
planejado em todos os seus aspectos visando estabelecer 
tendências. 

 

• Observação sistemática, tempestiva, longitudinal. 

 

• Pressupõe indicadores para dimensionar metas.  



CONTROLE 

• Significa verificar se o processo de execução de uma ação está 
em conformidade com o que foi regulamentado, para 
averiguar se algo está sendo cumprido conforme um 
parâmetro, próximo de um limite pré-fixado, se estão ou não 
ocorrendo extrapolações.  

 

• O controle pode se dar de forma antecipada, concomitante ou 
subsequente ao processo de execução das atividades (BRASIL, 
2002).  

 

• O que vai ser controlado? 

  

 



Controle e auditoria - proposta 
• Transformar-se em ferramenta de gestão, fortalecendo o SUS, 

contribuindo para que a gestão seja feita pelo gestor e direcionada 
para as necessidades do cidadão.(“informação”) 

• Ter como objetivo ajudar a garantir e a melhorar a qualidade da 
atenção, a integralidade da assistência, buscando o acesso 
igualitário a todos cidadãos (“direitos”) ... 

• sem se afastar da necessária função de prevenir ou coibir a 
malversação dos recursos públicos destinados à Saúde com foco no 
pagamento de serviços (“faturamento”).  

• Contribuir para a alocação e utilização adequada de recursos, 
incorporando a lógica de análise de resultados para além da 
avaliação de processos.( “eficiência”) 

• Foco principal na qualidade de serviços e na garantia do direito do 
cidadão 
 

 

 

 



• “ O propósito dos sistemas de atenção à 
saúde, em seu núcleo e através de inúmeras 
partes, é proporcionar o mais alto nível de 
qualidade ao menor custo, de maneira mais 
eqüitativa, ao maior número de pessoas”  

                                               Donabedian, 1986 

 

QUALIDADE EM SAÚDE 

ESSE É O DESAFIO DA GESTÃO 



 

USO DA INFORMAÇÃO   

• Avaliação da atenção básica 

• Alcance de metas dos serviços de saúde 

• Indicadores de avaliação de gestão  

• Perfis nosológico e epidemiológico da população  

• Base para o processo de programação e organização 
da assistência  

• Desencadeamento de ações de controle  

• Controle social. 

• Série histórica de produção 

• Base para cálculos de repasses federais 

• Repasse financeiro direto (faturamento). 
  

 



SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE 

O PAPEL DOS DIVERSOS ATORES 



GESTÃO 

• No papel de gestor , cabe ao município(*), entre outras 
responsabilidades, a contratação, controle, auditoria e 
pagamento aos prestadores dos serviços, sendo necessário 
comprovar as capacidades técnica e administrativa para o 
exercício dessas responsabilidades e prerrogativas. 

 

• (*) alguns gestores estaduais executam esse papel. 

  



MACRO FUNÇÃO DO GESTOR 

• A Regulação da Atenção à Saúde é efetivada pela 
contratação de serviços de saúde, controle e avaliação 
de serviços e da produção assistencial, regulação do 
acesso à assistência e auditoria assistencial. 



PLANEJAMENTO 
ASSISTENCIAL 

SUFICIÊNCIA  
DE TECNOLOGIAS 

REDE PROPRIA 
CONTRATAÇÃO 

COM O SETOR PRIVADO 

ESTUDO DE NECESSIDADES 
ASSISTENCIAIS 

INSUFICIÊNCIA  
DE TECNOLOGIAS 

INEXISTÊNCIA  
DE TECNOLOGIAS 

 
PROGRAMAÇÃO 

PACTUADA  
E INTEGRADA / PPI 

PGASS 

 

Parâmetros 
Série Histórica da Produção 

REGULAÇÃO DO ACESSO 
REDE DE ATENÇÃO 

MONITORAMENTO 
DOS FLUXOS 

DA  POPULAÇÃO 
REGULAÇÃO 

DA ASSISTENCIA 



CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL-1988 

 SEÇÃO DA SAÚDE 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
• § 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 
 

• § 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos. 
 

• § 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

 
• § 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 



CONTRATOS 

• Estabelecimento da regularização jurídica do processo de 
compra e de prestação de serviços mediante a sua formalização. 

 

• Devem conter os direitos e deveres de cada uma das partes. 

 

• Estabelecer as responsabilidades de gestores e de prestadores 

 

• Legitimar a transferência de recursos à iniciativa privada 



PORTARIA Nº 3.410,  
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013 

• Estabelece as diretrizes para a contratualização de hospitais 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em consonância 
com a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP).  

 

• Os entes federativos formalizarão a relação com os hospitais 
públicos e privados integrantes do SUS sob sua gestão, com 
ou sem fins lucrativos, por meio de instrumento formal de 
contratualização. 

 



Compete aos entes federativos 
contratantes 

• Definir a área territorial de abrangência e a população de 
referência dos hospitais sob sua gestão...  

• Definir as ações e serviços a serem contratados de acordo 
com o perfil assistencial do hospital e as necessidades 
epidemiológicas e sócio-demográficas da região de saúde... 

• Financiar de forma tripartite as ações e serviços de saúde 
contratualizadas, conforme pactuação... 

• Regular o acesso, controlar, avaliar, monitorar e auditar, 
quando couber, as ações e serviços de saúde contratualizadas. 
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LÓGICA DOS 
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LEI 8080 
 

• Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) será ascendente, ... 

 

§ 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e 
programações de cada nível de direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva 
proposta orçamentária. 

 

§ 2º É vedada a transferência de recursos para o financiamento 
de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações 
emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde. 

 

 



PLANO DE SAÚDE 

DIAGNÓSTICO PRIORIDADES 

OBJETIVOS/METAS AÇÕES 

CONSELHO DE SAÚDE 

RESULTADOS 

RELATÓRIO 

EPIDEMIOLOGIA 

AGREGAR SERVIÇOS 

$$$$ 

GESTÃO 

FUNDO 



Cenário do sistema saúde 

• As práticas de saúde desenvolvem-se em diferentes níveis de 
complexidade, que vão desde o cuidado individualizado, 
pontual, prestado por um determinado profissional, que 
sozinho ou em conjunto atende em um determinado serviço 
ou estabelecimento, que faz parte de um sistema de atenção e 
está sob gestão pública. 

 



SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE 

SERVIÇOS 

AÇÕES 

SISTEMA 

REDES DE ATENÇÃO 



 Regulação sobre Sistemas de Saúde 

                         SISTEMAS 

       Regulação da Atenção à saúde 

                        SERVIÇOS 

     

Regulação do acesso à assistência 

                          AÇÕES 

 

POLÍTICA NACIONAL DE REGULAÇÃO EM SAÚDE NO SUS 



FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS 

• I - incentivo financeiro: todo valor pré-fixado destinado ao custeio 
de um hospital, repassado de forma regular e automática ao Fundo 
de Saúde do gestor ou diretamente às universidades federais, 
condicionado ao cumprimento de compromissos e/ou metas 
específicos, definidos por regramentos próprios; 

• II - orçamentação global: modalidade de financiamento na qual a 
totalidade dos recursos financeiros é provisionada ao contratado, 
garantindo-lhe conhecimento antecipado do volume máximo 
previsto para desembolso no período do contrato, podendo 
contemplar tanto recursos de investimento quanto de custeio, 
apresentados em planilha separadamente; 

• III - orçamentação parcial: a forma de financiamento composta por 
um valor pré-fixado e um valor pós-fixado; 

 



ORÇAMENTAÇÃO PARCIAL 

• IV - valor pós-fixado: todo valor destinado ao custeio de um 
hospital condicionado ao cumprimento das metas de 
produção, composto pelo valor dos serviços de Alta 
Complexidade e do Fundo de Ações Estratégicas de 
Compensação (FAEC), calculados a partir de uma estimativa 
das metas físicas, remunerados de acordo com a produção 
apresentada pelo hospital e autorizada pelo gestor e 

 

• V - valor pré-fixado: a parte dos recursos financeiros 
provisionada ao hospital contratado, garantindo-lhe 
conhecimento antecipado de parte do valor previsto para 
desembolso no período contratado 

 



• Todos os recursos públicos de custeio e investimento que compõem o 
orçamento do hospital serão informados no instrumento formal de 
contratualização, com identificação das respectivas fontes, quais sejam, 
federal, estadual, distrital ou municipal. 

• Os hospitais públicos e privados sem fins lucrativos serão financiados, 
preferencialmente, por orçamentação parcial, de acordo com o perfil 
assistencial, infraestrutura, recursos humanos e seu papel na RAS. 

 

•  O valor pré-fixado será composto: 

 

• I - pela série histórica de produção aprovada da média mensal dos 12 (doze) 
meses anteriores à celebração do contrato da média complexidade; e 

 

• II - por todos os incentivos de fonte federal, estadual, do Distrito Federal e 
municipal, com detalhamento de tipo e valor, vinculados ao alcance das metas 
quali-quantitativas 
 



Programação Pactuada e Integrada  

• Processo instituído no âmbito do SUS onde, em consonância com o processo 
de planejamento, são definidas e quantificadas as ações de saúde para 
população residente em cada território, bem como efetuados os pactos 
intergestores para garantia de acesso da população aos serviços de saúde. 

  

• Tem por objetivo organizar a rede de serviços, dando transparência aos fluxos 
estabelecidos e definir, a partir de critérios e parâmetros pactuados, os limites 
financeiros destinados à assistência da população própria e das referências 
recebidas de outros municípios.  

 

• Define a programação das ações de saúde em cada território e norteia a 
alocação dos recursos financeiros para saúde a partir de critérios e parâmetros 
pactuados entre os gestores 



PGASS 

• A perspectiva para a programação do componente Assistência à Saúde, da 
PGASS é de que com o avanço das discussões do modelo de financiamento, 
pelo qual necessariamente a programação está contingenciada, haja 
superação paulatina dos impasses no campo da remuneração dos serviços. 

 

• Para tanto se propõe o crescimento do rol de modalidades de serviços 
financiados por orçamento global.  

 

• É fundamental que se busque a garantia de patamares de financiamento das 
unidades de saúde, suficientes para seu custeio, de maneira compartilhada, 
comprometendo recursos federais, estaduais e municipais, de forma a superar 
as disputas intermunicipais e liberar os gestores para diálogos e negociações 
que abranjam questões situadas em outro patamar de complexidade, tais 
como: situação atual e tendências do quadro epidemiológico e demográfico, 
planejamento da rede de serviços, necessidades de investimento, dispositivos 
de regulação, melhoria da qualidade, entre outros. 



• Desta forma espera-se que, futuramente, os territórios 
cobertos pelos serviços, bem como o cálculo dos fluxos de 
cada município ou serviço orientados para as unidades em 
questão, deverão se seguir ao cálculo de custeio global, 
definindo-se as metas físicas e a origem dos usuários, que 
comporão o contrato global 



FINANCIAMENTO FEDERAL 
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 

• Atenção básica : PAB FIXO e VARIÁVEL 

 

• Média e alta complexidade : MAC e FAEC 

   PORTARIA nº 15, de 03 de JANEIRO de 2018 

 

• Vigilâncias  sanitária, epidemiológica e ambiental 

• Assistência farmacêutica 

• Gestão 

 

 



Portaria 3.992 de 28 de Dezembro de 2017 

 
Dispõe sobre a organização dos Blocos de Financiamento e da 
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços 
públicos de saúde  

   



PORTARIA N 3.992,  
de 28 de DEZEMBRO de 2017 

• Altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro 
de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos 
recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do 
Sistema Único de Saúde. 

• Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas 
com ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados na 
modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios serão organizados e transferidos na forma dos seguintes 
blocos de financiamento: 

 

• I   - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e 

• II - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde. 



PROPOSTA 

• O repasse será realizado apenas nas modalidades de custeio e 

capital 

 

• O repasse será vinculado ao plano de saúde do ente. 

• O MS realizará o acompanhamento monitoramento e avaliação do 

plano 

• O planejamento será ascendente 

 

• O plano deverá ser qualificado, e conter indicadores e metas em 

conformidade com as políticas públicas governamentais de saúde 

estabelecidas pela CIT e CNS 

• O repasse será realizado em conformidade com os critérios de 

rateio estabelecidos a partir de metodologia pactuada na CIT. 



Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser 

aplicados em ações e serviços públicos de saúde relacionados ao 

próprio bloco, devendo ser observados: 

 

I - a vinculação dos recursos, ao final do exercício financeiro, com a 

finalidade definida em cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral 

da União que deu origem aos repasses realizados; 

 

II - o estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual do 

Estado, do Distrito Federal e do Município submetidos ao respectivo 

Conselho de Saúde; e 

 

III - o cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou 

estabelecidos em atos normativos específicos expedidos pela direção 

do Sistema Único de Saúde - SUS em sua respectiva esfera de 

competência. 
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Relacionamento gestor e prestadores 

• Financiamento das ações de prevenção e  assistência :  

    PAB, MAC, FAEC 

 

• Regras de financiamento:  

     Captação, produção, incentivos e incrementos 

 

• Regulação: 

     Processo de solicitação e autorização de procedimentos,                 
apresentação e processamento, bloqueios e rejeições , 
faturamento através dos  instrumentos de cobrança (AIH, APAC, 
BPA) com seus  tipos e  validade.  



Pagamento aos prestadores de 
serviços 

• O pagamento por produção de serviços ( faturamento) é 
apenas uma das formas de remunerar os serviços de 
assistência à saúde. 

 

• O SUS  se concretiza como política de saúde, com novas 
formas de financiamento à assistência. 

 

• CNES : regras contratuais = com ou sem geração de crédito 

                                                  na média ou na alta complexidade 

 



FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA 

• HOSPITAIS PRÓPRIOS 

 

 

• CONTRATO OSS/OSCIP 

 

 

• HOSPITAIS FILANTRÓPICOS 

 

 

• PRIVADOS/CONTRATADOS 

METAS 

FATURA 

ORÇAMENTO 

Alta complexidade 
FAEC 



VALORES DE PRODUÇÃO 

• TABELA/FATURA 

 



REMUNERAÇÃO POR FATURA 

 

     Consiste no pagamento dos valores apurados por intermédio dos sistemas 
de registro de informações de produção dos serviços realizados pelo 
prestador. PAGAMENTO POR PRODUÇÃO 

 
     Depende da apresentação de FATURA referente a serviços realizados 

conforme programação.  
 
     Pagamento é realizado conforme valor apurado e contratado. 
 
     CONTRATOS/CONTRATUALIZAÇÃO : alta complexidade e FAEC. 
 
      
 
 

  



DESCENTRALIZAÇÃO 
Pagamento com valor acima da tabela 

• É permitido ao gestor (estadual ou municipal) o pagamento 
de serviços de saúde com valores diferenciados, contanto 
que a diferença seja complementada com recursos próprios. 

 
• Portaria 1606/2001:  Art. 1º Definir que os estados, Distrito Federal e municípios que 

adotarem tabela diferenciada para remuneração de serviços assistenciais de saúde 
deverão, para efeito de complementação financeira, empregar recursos próprios 
estaduais e/ou municipais, sendo vedada a utilização de recursos federais para esta 
finalidade. 

 
• Portaria MS 3410/2013: O gestor público de saúde do ente federativo contratante 

poderá definir valores adicionais às partes pré-fixada e pós fixada, caso tenho 
capacidade de financiamento com fonte própria. 

 

 

 



VALORES DE PRODUÇÃO 

• TABELA/FATURA 

 

• CONTRATUALIZAÇÃO : metas,  orçamentação  

                                             plano operativo 

 



CONTRATUALIZAÇÃO 
 Portaria SAS 635 10/11/2005 (* o parágrafo único do art. 3º e 

o art. 5º foram revogados) 

     HOSPITAIS FILANTRÓPICOS 

 

 Recursos financeiros através de produção de serviços, alcance 
de metas físicas e de qualidade (misto) 

 

 Parte fixa e variável 

 

 Adesão voluntária 

 

 Compromissos compulsórios 



VALORES DE PRODUÇÃO 

• TABELA/FATURA 

• CONTRATUALIZAÇÃO ( metas ) 

   ( orçamentação ) 

 

• INCREMENTOS 

 

 



ATRIBUTO de procedimento 

 

 

• INCREMENTO 

 

   - Percentual de acréscimo vinculado a um incentivo, via de 
regra baseado em uma habilitação 

 

     Exemplo : hospital amigo da criança 

 

      





VALORES DE PRODUÇÃO 

• TABELA/FATURA 

• CONTRATUALIZAÇÃO ( metas ) 

  ( orçamentação ) 

• INCREMENTOS 

 

• INCENTIVOS ( “redes”) 

 



RUE 

• As portas de entrada hospitalares de urgência instaladas em 
estabelecimentos hospitalares estratégicos classificados como 
hospitais especializados tipo I receberão  

 

• R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) como incentivo de custeio 
mensal. 



VALORES DE PRODUÇÃO 

• TABELA/FATURA 

• CONTRATUALIZAÇÃO ( metas ) 

• INCREMENTOS 

• INCENTIVOS ( “redes”) 

• “FILANTROPIA”  

 



FILANTROPIA 

 Lei nº 12.101/09, chamada de Nova Lei de Filantropia 

 

 Portaria 1970/2011 : Dispõe sobre o processo de Certificação 
das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da 
Saúde / CEBASSAÚDE 

 

 Oferta da prestação de serviços ao SUS no percentual mínimo 
de 60% (sessenta por cento) 

 

 Isenção de contribuições para a seguridade social (arts. 22 e 
23 da Lei nº 8.212/91) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm


AIH – REGRAS GERAIS DE 
REGISTRO E TRATAMENTOS 

Dezembro 2020 



INTERNAÇÃO 

• Independentemente da forma de financiamento do 
prestador e de sua relação com o gestor, a única forma 
de apresentar a produção hospitalar no SUS é através do 
Sistema de informação Hospitalar/SIH – com os registros 
na Autorização de Internação Hospitalar =  AIH 

 



HISTÓRICO 

• Sistema de Assistência Médico Hospitalar da Previdência Social – 
SAMHPS - 1983 

• Substitui o Sistema Nacional de Controle de Pagamento de 
Contas Hospitalares ( de 1976) 

• Implanta a AIH para “ simplificar” a auditoria 

• Pagamento por valores fixos dos procedimentos médico 
hospitalares (“pacote”) 

• Baseado no DRG dos EUA 

• 2008 : tabela unificada ambulatorial e internação 

 



AIH 

• Conta hospitalar apresentada em meio magnético  (1992) 

 

• Transcrição dos dados da internação para processamento 
utilizando regras específicas  definidas no Manual SIH/SUS, 
em portarias  e nas  tabelas. 

 

• NORMATIZAÇÃO : controle parcial através de regras do 
sistema que trazem quantidade e compatibilidades . 

  

• SIGTAP, traduz protocolos. 



 
PORTARIA Nº 1.324, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

• Estabelece conceitos de diagnóstico principal e secundário 
utilizados no Programa de Apoio à Entrada de Dados das 
Autorizações de Internação Hospitalar (SISAIH01) 

 

  

• Art. 4º Ficam excluídas as críticas relativas as compatibilidades 
entre procedimentos realizados e diagnósticos registrados nas 
AIH. 

 

• AUMENTA A RESPONSABILIDADE DA CODIFICAÇÃO 



CID 

• Principal :  motivo ou condição que ocasionou a internação e o 
tratamento. 

 

• Secundário :  

- todas as condições que coexistem no momento da internação ou 

- que se desenvolveram durante a internação ou 

- que afetem a assistência prestada ou  

- prolonguem o tempo de permanência no hospital. 



• DOCUMENTOS SIH: 

  
 Laudo para a emissão de AIH 

 

  A AIH ( Autorização de internação Hospitalar) 

 

  Laudo para procedimentos especiais 

 
 



  LAUDOS   

•  Os laudos de autorização utilizados no âmbito do SUS no SIH  e no SIA 
podem ser utilizados nas seguintes formas: 

 

• I. Em suporte físico, na forma de formulários impressos e   armazenados 
em papel; ou 

 

• II. Em suporte digital, por meio de sistemas de informação  que realizem a 
emissão e armazenamento das respectivas autorizações, bem como a 
transação das informações digitais entre os gestores e estabelecimentos 
de saúde 

• Deve ser utilizada Certificação Digital, nos padrões da Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), visando à validade legal destes 
documentos eletrônicos. 



Portaria SAS 1011 
DE 3 DE OUTUBRO DE 2014 

• Art. 2º  Os laudos de solicitação/autorização ambulatorial e 
hospitalar em suporte físico devem ser legíveis, sem 
abreviaturas e com a assinatura do profissional solicitante e 
autorizador com respectivo carimbo. 

 

§ 1º Os laudos mencionados no caput deverão ser impresso em 
via única, que deve ser anexada ao prontuário do paciente, não 
sendo mais necessário a manutenção de uma via destes nos 
órgãos  autorizadores das Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saúde. 

 



modelo 

• Fica a cargo dos gestores estaduais e municipais a criação de 
formulários para os respectivos laudos, respeitando os dados 
mínimos obrigatórios, podendo também acrescentar 
opcionalmente outras informações de relevância para a 
gestão local. 

 

• Única via 

 

• Certificação digital 

 

• Inclui laudos de APAC 



• Inexiste norma ou regulação do SUS que impeça o médico 
assistente a prescrever a seu doente o tratamento clinico, cirúrgico, 
quimioterápico que acreditar indicado.  

 

• É necessário esclarecer que o Autorizador não autoriza o 
tratamento, mas apenas o seu registro nos sistemas de produção 
do SUS  para futuro ressarcimento ao prestador. 

  

• A competência para indicar uma modalidade de tratamento a um 
paciente é tão somente de seu médico assistente, assim como a 
responsabilidade ética e legal sobre este tratamento. 

 

• O PAGAMENTO É UMA DECISÃO DO GESTOR E CABE A ELE 
CONTRATUALIZAR OS SERVIÇOS COM BASE NAS NECESSIDADES 
ASSISTENCIAIS DE SUA POPULAÇÃO E NAS AÇÕES PACTUADAS. 



 “Na Administração Pública não há liberdade nem 
vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 
lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”. 

                                                                                         Hely Lopes Meirelles 

PROCESSO AUTORIZATIVO 



O papel da auditoria 

No processamento da AIH 

ANÁLISE DO SIHD 



BLOQUEIOS 
• Sobrepostas e duplicidades :  2 ou mais AIH do mesmo paciente. 

• Mesmo CNS para pacientes diferentes 

• Agravo ( não há bloqueio de todos os agravo) 

• Solicitação de liberação de crítica: 

-   Faixa etária : idade maior ou menor 

-   Permanência menor que a mínima 

-   Excede quantidade máxima permitida 

-   Sexo incompatível  

-   Mais de uma crítica na mesma AIH 

- Paciente sem CNS ou telefone 

- CBO X 
NOVA  REGRA DE CBO PARA PROCEDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE: SISTEMA PERMITE  QUE 

OS MÉDICOS E CIRURGIÕES DENTISTAS REALIZEM  QUALQUER PROCEDIMENTO  

DE MÉDIA COMPLEXIDADE, EVITANDO O BLOQUEIO DA AIH 



Pré 

Processamento 

 da AIH 

PRÉ APROVADA 

BLOQUEADA 

Sobrepostas 

 no movimento e  

no estado 

solicitação 

de liberação 

Agravos*  

 
Outras 

duplicidade 

CNS 

SEXO 

 

 

Análise 
auditor 

LIBERADA 

BLOQUEADA 
AUDITOR 

CANCELADA 

Proces. 

FINAL 

REJEITADA APROVADA 
PRESTADOR 

CORRIGIR 

BLOQUEADA 
PROC.ANTERIOR 



PROCESSAMENTO 

• REGRAS CARÁTER ADMINISTRATIVO 

• Sistemas de captação e processamento. 

• BASE: CNES 

• CNES: Estrutura física, RH, Credenciamento.... 

• CRÍTICA > REJEIÇÃO 

 

• REGRAS CARÁTER TÉCNICO 

• SIGTAP : compatibilidades 

• BASE: ASSISTÊNCIA >  mais adequado para o paciente 

• PROTOCOLOS > efetividade 

• CRÍTICA > BLOQUEIO, ADVERTÊNCIA (para análise técnica)  

 



QUANTIDADE DE DIÁRIAS SUPERIOR A CAPACIDADE INSTALADA 

PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO 

HOSPITAL NÃO POSSUI O SERVICO/CLASSIFICACAO EXIGIDOS 

PROFISSIONAL NÃO VINCULADO AO CNES COM O CBO INFORMADO 

PROFISSIONAL AUTÔNOMO NÃO CADASTRADO NO HOSPITAL COM CBO INF 

PROFISSIONAL AUTÔNOMO NÃO CADASTRADO 

TOTAL DE DIÁRIAS SUPERIOR AO PERÍODO DE INTERNAÇÃO NA COMPET 

HOSPITAL NÃO POSSUI LEITOS NA ESPECIALIDADE 

QUANTIDADE SUPERIOR À PERMITIDA 

TERCEIRO NÃO POSSUI SERVIÇO/CLASSIFICAÇÃO EXIGIDO 

AIH BLOQUEADA POR PERÍODOS DE INTERNAÇÃO SOBREPOSTOS NO MOVI 

PROFISSIONAL VINCULADO NÃO CADASTRADO 

PROFISSIONAL IRREGULAR SEGUNDO PORTARIA 134 DE 4 DE ABRIL DE 

AIH BLOQUEADA PARA AUDITORIA NO PRONTUÁRIO 

QUANTIDADE DE DIÁRIAS DE UTI SUPERIOR A CAPACIDADE INSTALADA 

AIH BLOQUEADA POR AGRAVO 

AIH BLOQUEADA EM OUTRO PROCESSAMENTO 

PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE LANÇAMENTO DE CNES 

AIH BLOQUEADA POR DUPLICIDADE DE CNS DE PACIENTE 

QTD SUPERIOR AO MÁXIMO PERMITIDO ( DIAS INTERNAÇÃO NA COMPET 

AIH BLOQUEADA POR OUTROS MOTIVOS 

TOTAL DE  DIÁRIAS DE ACOMPANHANTE SUPERIOR AO PERMITIDO 

AIH BLOQUEADA POR INFORMAÇÕES OU REGISTROS INCOMPATÍVEIS 

PERÍODO DE INTERNAÇÃO  SUPERIOR AO PERMITIDO P/AIH  TIPO 1 



PROCEDIMENTO REALIZADO INCOMPATÍVEL COM PROCEDIMENTO PRINCIP 

AIH REAPRESENTADA C/ DATA DE INT OU SAIDA DIFERENTE DA PRIME 

AIH BLOQUEADA POR PERÍODOS DE INTERNAÇÃO SOBREPOSTOS NO ESTA 

LANÇAMENTO OBRIGATÓRIO DE OPM. VERIFIQUE COMPATIBILIDADE NO 

AIH BLOQUEADA POR PERMANÊNCIA A MENOR INJUSTIFICADA 

AIH COM DATA DA SAIDA ANTERIOR A QUATRO MESES DA APRESENTAÇÃ 

PROCEDIMENTO PERMITIDO APENAS EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA 

AIH BLOQUEADA POR DUPL.INTERNAÇÃO C/INTERSERCÇÃO DE PERÍODOS 

QUANTIDADE DE DIÁRIAS SUPERIOR A QUANTIDADE MÁXIMA DE EXECUÇ 

FORNECEDOR DE OPM NÃO CADASTRADO 

AIH BLOQUEADA POR DUPL.REINTERNAÇÃO, MESMO CID< 3 DIAS 

QTD SUPERIOR AO MÁXIMO PERMITIDO (TEMPO DE PERMANÊNCIA* 3) 

DIÁRIAS DE UTI+DIÁRIAS DE ACOMP MAIOR QUE PERÍODO DE INTERNA 

PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE DOCUMENTO + CBO DO PROFISSIONAL 

COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO OPM DIFERENTE DA COMPETÊNCIA DA CIRURGIA 

HOSPITAL NÃO POSSUI LEITOS DE UTI ADULTO 

COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO INVÁLIDA 

QUANTIDADE DE DIÁRIAS DE UCI NEONATAL CONVENCIONAL SUPERIOR 

PERÍODO DE INTERNAÇÃO SUPERIOR AO PERMITIDO 

OPM INCOMPATÍVEL COM PROCEDIMENTO ESPECIAL 

PROCEDIMENTOS PRINCIPAIS EXCLUDENTES 

AIH BLOQUEADA POR DUPLICIDADE DE ACORDO COM PT 09 DE 06/01/1 

TOTAL DIÁRIAS SUPERIOR AOS DIAS DO MÊS 

TERCEIRO/COOPERATIVA NÃO CADASTRADO 

AIH BLOQUEADA POR SEXO INCOMPATÍVEL C/ PROCEDIMENTO 

OPM INCOMPATÍVEL COM PROCEDIMENTO REALIZADO 



HOSPITAL NÃO POSSUI LEITOS DE UTI III ADULTO 

NÃO É PERMITIDO MAIS DE UM LANÇAMENTO DA MESMA UTI POR COMPE 

OBRIGATÓRIO LANÇAMENTO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL COMPATÍVEL 

QUANTIDADE DE DIÁRIAS DE UCI EM NEONATOLOGIA SUPERIOR A CAPA 

AIH JÁ CARREGADA NO BANCO NACIONAL 

DADOS DO PROFISSIONAL COM PREENCHIMENTO INCOMPLETO 

OBRIGATÓRIO O REGISTRO DE NO MÍNIMO DOIS PROCEDIMENTOS PRINCIPAIS 

OPMS EXCLUDENTES 

AIH BLOQUEADA POR DUPL. PROCEDIMENTO ESPECIAL NÃO JUSTIFICAD 

PROCEDIMENTO PRINCIPAL PERMITE APENAS CIRURGIAS DO GRUPO 04 

QUANTIDADE DE DIÁRIAS SUPERIOR AO PERÍODO DE INTERNAÇÃO 

QUANTIDADES DIFERENTES DO PROCEDIMENTO NA EQUIPE CIRÚRGICA 

AIH BLOQUEADA POR SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO 

AIH BLOQUEADA POR SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO E SEXO INCOMPATÍV 

AIH CANCELADA POR DUPL. PROCED. JÁ INCLUÍDOS EM OUTRA AIH NE 

COBRANÇA DE MAIS DE UM CÓDIGO DE DIÁRIA DE ACOMPANHANTE 

QUANTIDADE INVÁLIDA 

TOTAL DE DIÁRIAS DE UTI/UI SUPERIOR AO PERMITIDO 

AIH BLOQUEADA NESTE PROCESSAMENTO 

AIH BLOQUEADA POR AGRAVO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO 

AIH BLOQUEADA POR DUPLICIDADE E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO 

OPM  NÃO PERMITE LANÇAMENTO DE PROFISSIONAL 

PROCEDIMENTO PRINCIPAL PERMITIDO APENAS EM HOSP GERAL/HOSP E 

QTD SUPERIOR AO MÁXIMO PERMITIDO (DIAS DO MÊS * 5) 

SEXO DO PACIENTE INVÁLIDO 

AIH BLOQUEADA POR PROCED. OBST.RELACIONADO S/ PERMAN.MEDIA N 



AIH BLOQUEADA POR DUPLICIDADE DE ACORDO COM PT 10 DE 06/01 

QUANTIDADE DE APLICAÇÕES SUPERIOR AO PERÍODO DE INTERNAÇÃO 

HOSPITAL NÃO POSSUI LEITOS DE UTI II ADULTO 

PROCEDIMENTO REALIZADO INCOMPATIVEL COM CIRURGIA RELACIONADA 

QUANTIDADE DE OPM SUPERIOR AO PERMITIDO 

AIH BLOQUEADA POR DUPLICIDADE DE ACORDO COM PT 2947 DE 21/12 

AIH BLOQUEADA POR AIH JÁ CONSTAR NO BD NACIONAL 

QTD SUPERIOR AO MÁXIMO PERMITOD (DIAS DO MÊS* 3) 

AIH BLOQUEADA POR CIRURG. MÚLTIPLA NÃO CARACTERIZADA(MESMA I 

IMPLANTE DE CATETER (0418010056) COM CMPT EXECUCAO POSTERIOR 

PROCEDIMENTO ESPECIAL INCOMPATÍVEL COM PROCEDIMENTO PRINCIPA 

AIH BLOQUEADA POR ALTA A PEDIDO/ÓBITO/TRANSFERÊNCIA/EVASÃO C 

AIH BLOQUEADA POR DUPLICIDADE 

AIH 1 PARA LONGA PERMANENCIA NAO APRESENTADA 

AIH BLOQUEADA POR DUPL. PROCED. JÁ INCLUÍDOS EM OUTRA AIH NE 

HOSPITAL NÃO POSSUI LEITOS DE UCI EM NEONATOLOGIA 

PROCEDIMENTO PRINCIPAL NÃO PERMITE PERMANÊNCIA A MAIOR 

AIH BLOQUEADA POR PARA ADEQUAR AO TETO FINANCEIRO DO GESTOR 

COMPETÊNCIA  EXECUÇÃO DO ATO ANESTÉSICO DIFERENTE DA COMPETÊNCIA 

HOSPITAL NÃO POSSUI LEITOS DE UTI II PEDIÁTRICA 

QUANTIDADE DE CIRURGIAS SUPERIOR AO PERMITIDO 

OPM INCOMPATÍVEL COM PROCEDIMENTO PRINCIPAL 

QTD SUPERIOR AO MÁXIMO PERMITIDO (TEMPO DE PERMANÊNCIA * 5) 

AIH APROVADA EM OUTRO PROCESSAMENTO 

AIH BLOQUEADA POR DUPL. C/REGISTROS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI 

DOCUMENTO DO PACIENTE INVÁLIDO 



CNES PROFISSIONAIS 

  ESTRUTURA FISICA 

  SERVIÇOS  

    

SIGTAP COMPATIBILIDADES 

  QUANTIDADE 

    

DIARIAS COMPETENCIA 

  MAIS DE UMA DIÁRIA ESPECIAL 

    

BLOQUEIO PELO SISTEMA NÃO LIBERADO PELO GESTOR 

  BLOQUEADO PELO GESTOR 

OUTROS   

SOLICITAÇÃO LIBERAÇÃO   

BLOQUEIOS PELO SISTEMA   

  PERMANÊNCIA A MENOR 

  QUANTIDADE A MAIOR 

  IDADE MAIOR OU MENOR 

  SEXO INCOMPATÍVEL ( PRINCIPAL OU ESPECIAL ) 

PACIENTE SEM CNS 



AIH BLOQUEADA POR DUPLICIDADE DE 
ACORDO COM PT 09 DE 06/01 

AIH BLOQUEADA EM OUTRO PROCESSAMENTO 

AIH BLOQUEADA POR 
AGRAVO X 

AIH BLOQUEADA POR SOLICITAÇÃO DE 
LIBERAÇÃO 

AIH BLOQUEADA POR DUPLICIDADE 

AIH BLOQUEADA POR PERÍODOS DE 
INTERNAÇÃO SOBREPOSTOS 

AIH BLOQUEADA POR SEXO 
INCOMPATÍVEL C/ PROCEDIMENTO 







Construindo a AIH 

 AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR 



INSTRUMENTO DE REGISTRO 

 AIH : 

-Principal 

-Especial 

-Secundário 

 
 BPA consolidado 

 BPA individual 

 APAC principal 

 APAC secundário 

 



Atributo : AIH PRINCIPAL  

• Gera AIH 

• Exige autorização pelo gestor 

• Deve ser lançado no campo  procedimento solicitado, 
procedimento principal e no campo procedimentos 
realizados na 1ª linha* 

• *exceções : “procedimentos múltiplos/zerados” 



AIH ESPECIAL  

• Não gera AIH 

• Exige autorização  ???  

 

 

 

 

• Lançado no campo procedimentos realizados 

• Jamais poderá ser lançado no campo procedimento  
solicitado ou principal. 

• “conta aberta” 

Os procedimentos de SADT que ganharam valor, passam 
a ser especiais e cabe ao gestor ( descentralizado) definir se 
precisam de autorização ou não. 
 



AIH SECUNDÁRIO 

   

 

• Não gera AIH 

• Não exige autorização 

• Lançado no campo “procedimentos realizados” 

• “conta agrupada” 



Atributos do procedimento 

• PM    :  tempo médio de permanência 
• MN   :  idade mínima para o procedimento  
• MX   :  idade máxima para o procedimento 
• PTO  :  pontos correspondentes aos SP 
• SEXO : masculino, feminino ou ambos 
• Outros : CID, CBO, quantidade, habilitação, classificação, 

incrementos, leitos... 
• VALOR : SH 
                     SP 
                     Ambulatorial 
                      Hospitalar.  
                     Total    

 



VALOR FIXO ( tabela ) 
• SH :       diárias, taxas de sala e administrativas, RH, materiais 

hospitalares, medicamentos, exames subsidiários e terapias, 
serviços profissionais não médicos. 

 

• SP :       serviços profissionais médicos ( extinto código 07 ) 

 

• Procedimentos : “permanência por dia” ou  

                                   tratamento com “média de permanência” 

 



PANCREATITE 

PM : 5 dias 

2                     10 Perm menor Perm maior 

idade 

VALOR FIXO 

SH (+ SADT) SP 

ESPECIAIS 

AGREGA VALOR 

CID, CBO, qtidd, 
leito, classif..  

Diárias, componentes e 
procedimentos 

VALOR FINAL 
03.03.07.012-9 - TRATAMENTO DE 
TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E 
PANCREAS 

QUANTIDADE 



Valor do procedimento 

  -valor FIXO =  por grupo de procedimentos     dividido em    SH,  
SP (tabela SIH)  

 

  -valor VARIÁVEL  ( + ) : 

• Diárias e Procedimentos especiais 

• Hemoterapia  

• Parto : analgesia\anestesia, neonato, 1ª consulta do pediatra, 
registro de nascimento, teste rápido  HIV, anti-Rh. 



PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

 surfactante, estreptoquinase, alteplase, tecneplase 
 albumina, hemoterapia, anti-rh, inibidor da lactação 
 ciclosporina, imunoglobulina, clopidogrel 
 dietas enteral e parenteral, 
 OPME, marcapasso 
 diálises, cateterismo cardíaco, acessos, diárias especiais 
 CT, USG, RNM, arteriografia, hemodinâmica, 
 Endoscopia, biopsia, anestesia e analgesia 
 Fisioterapia, curativos, anestesias, suturas 
 Traqueostomia, drenagens, amniocentese.. 

 

     TEM REGRAS PARA APRESENTAÇÃO 
 



PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

DIÁRIAS 



   DIÁRIA 

• O QUE É UMA DIÁRIA ? 

 

• QUAL O PERÍODO DE UMA DIÁRIA ? 

 

• DIAS de INTERNAÇÃO  são DIÁRIAS? 



DIÁRIA HOSPITALAR - CONCEITO 

• É a permanência de um paciente por um período indivisível 
de até 24 horas em uma instituição hospitalar.  

  

• A definição de hora início/fim do período é de competência 
da instituição hospitalar. 
 

• SUS:  padronizar  “zero hora” como início e fim do período da 
diária hospitalar. 
 



PACIENTE-DIA 

• Representa a assistência prestada a um paciente 
internado durante um dia hospitalar. 

 

• O dia da saída só será computado se a saída do paciente 
ocorrer no mesmo dia da internação. 

 

• Exceções : 

                            Encerramento por óbito 

                            por transferência externa 

                            por permanência ( AIH) 



INTERNAÇÃO 

•  MÉDIA DE PERMANÊNCIA 

      atributo / tabela 

 

• DEFINE  

    -Permanência mínima\menor 

 

    -Permanência a maior 

 

 



  PERMANÊNCIA MAIOR 

• Diárias acima do dobro do tempo de permanência média, 
valor único. 

• Exclui diárias de UTI para o cálculo 

• exceções:   

                     “primeiro atendimento” 

                     biópsias  

                     transplantes.... 

 

Em procedimentos múltiplos considerar para o cálculo o         
maior tempo médio de permanência. 



PERMANÊNCIA A MENOR 

• Procedimentos com permanência abaixo da metade do 
tempo de permanência média 

 

• Considerar números inteiros. ( PM 5 = 2 ) 

 

• É possível solicitar exclusão de crítica 

 

• Exceções : 

   - PM de até 3 dias= não tem crítica 

   - motivo encerramento : óbito 

 

 



EXCLUSÃO de PERMANÊNCIA 
MENOR 

• Basicamente procedimentos cirúrgicos, passíveis de alta 
ou transferência 

 

• Excepcionalmente, os procedimentos clínicos podem ser  
justificados. 

 

• Considerando a diversidade de hospitais quanto a 
capacitação tecnológica, arsenal diagnóstico e 
terapêutico, recursos humanos disponíveis. 

    (Portaria MS/SAS 544 10/09/99) 

 

 



 
• Inicialmente, não existe obrigatoriedade da permanência por 

24 horas para caracterizar internação, ou seja, todos os 
procedimentos podem ser realizados em pacientes 
internados. Mesmo que a alta for no mesmo dia. Uma das 
características do “primeiro atendimento”, inclusive, é alta, 
evasão ou transferência no mesmo dia. 

 

• Para procedimentos com atributo permanência média de até 
3 dias, não há nem mesmo crítica para essa AIH. 

  

• Assim, é possível abrir AIH sempre que houver necessidade de 

internação, mesmo com saída no mesmo dia. 

 



Diária de UTI 

• Inclui a utilização de toda a aparelhagem própria da UTI, equipes 
técnicas e exames sob monitoração 

 

• Não são computadas para permanência a maior. 

 

• Não permite em queimados quando em hospital geral 

 

• Não há limite máximo de diárias  de UTI numa mesma AIH. 

 

• Registro por competência 

 

 





UTI – Critérios CFM 

• 1. Pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida, com alta 
probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação de suporte 
terapêutico. 

• 2. Pacientes que necessitam de monitorização intensiva, pelo alto risco de 
precisarem de intervenção imediata, e sem nenhuma limitação de suporte 
terapêutico. 

• 3. Pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida, com baixa 
probabilidade de recuperação ou com limitação de intervenção 
terapêutica. 

• 4. Pacientes que necessitam de monitorização intensiva, pelo alto risco de 
precisarem de intervenção imediata, mas com limitação de intervenção 
terapêutica. 

 



5. Pacientes com doença em fase de terminalidade, ou 
moribundos, sem possibilidade de recuperação.  
Em geral, esses pacientes não são apropriados para admissão na 
UTI (exceto se forem potenciais doadores de órgãos).  
No entanto, seu ingresso pode ser justificado em caráter 
excepcional, considerando as peculiaridades do caso e 
condicionado ao critério do médico intensivista. 



UTI NEONATAL 

Informar: 

 

• TIPO de alta 

      1 ( alta )   2 ( óbito )  3 ( transf. externa ) 

- PESO AO NASCER 

   MESES de gestação . 

 

 



• Alguns procedimentos  ( são 23 )permitem alta direto da UTI 
sem permanecer em leito de enfermaria após a saída da UTI. 

 

 

• Na prática, não exigem diária “fora” da UTI na AIH permitindo 
o registro da diária do dia da alta 

 





 DIÁRIAS  ACOMPANHANTE 

• menores de 18 anos 

• em casos especiais até 21 anos  

• maiores  de 60 anos (idoso com ou sem pernoite ) 

• gestante 

• acima de 21 anos se o quadro clínico justificar (adulto ) 

• ( indigena) 

 



AGRAVOS _ PT CJ 20 de 25/05/2005 

• Estabelecer que todas  AIH com agravos de notificação compulsória (ANC) 
identificadas através da CID10, sejam avaliadas pela equipe da Vigilância 
Epidemiológica em âmbito Hospitalar ou pelo Serviço de Vigilância 
Epidemiológica (VE) da SMS ou SES. 
 

• Definir que os estabelecimentos que dispõem do núcleo de vigilância 
epidemiológica em âmbito hospitalar deverão gerar o relatório das AIH 
com ANC para avaliação da equipe de epidemiologia. 
 

• Estabelecer que, após o processamento no SGAIH será emitido um 
relatório com a relação de todas as AIH com ANC bloqueadas, que deverá 
ser disponibilizado para o Serviço de Vigilância Epidemiológica (VE) em 
âmbito hospitalar, da SMS / SES e para a SVS do Ministério da Saúde 
 

• Anexo I e Anexo II 
 

 



NOME DA DOENÇA OU AGRAVO - CID 

Carbúnculo pulmonar A22.1 

Febre amarela urbana A95.1 

Peste pneumônica A20.2 

Poliomielite Aguda A80 

Poliomielite paralítica aguda, vírus selvagem indígena A80.2 

Poliomielites paralíticas agudas, outras e as não 

especificadas 

A80.3 

Poliomielite aguda  não paralítica A80.4 

Poliomielite aguda  não especificada A80.9 

Síndrome Respiratória Aguda Grave U04.9 

Tularemia A21 

Tularemia ulceroglandular A21.0 

Tularemia oculoglandular A21.1 

Tularemia pulmonar A21.2 

Tularemia gastrointestinal A21.3 

Tularemia generalizada A21.7 

Outras formas de tularemia A21.8 

Tularemia, forma não especificada A21.9 

Varíola B03 

SARS COVID 19 B34.2 

ANEXO I 

Tabela de Doenças e Agravos de Notificação a serem bloqueados no SIH-SUS 





QUANTIDADE 

CUIDADO COM OS ERROS DE DIGITAÇÃO 

Os procedimentos que admitem esta liberação estão no SIGTAP 

Escolhendo no menu lateral : Relatórios – Procedimentos – 

Consultar. Escolher a opção COMPLETO no início da página e 

em Atributos Complementares selecionar Admite liberação de 

quantidade na AIH e clicar no final para exibir o relatório.  

Aí estarão todos os procedimentos para os quais é possível 

liberar a quantidade na AIH.  

 
Não existe liberação de quantidade para  

procedimento principal e para OPM ( DMI ) 









Exclusão de idade 

 04.08.05.060-8 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA 
LESAO FISARIA DISTAL DE TIBIA 

 Faixa etária : 0 a 18 anos. 

 

 Atenção : exclusão de crítica de idade 

 

 04.08.05.054-3 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA 
DO PILÃO TIBIAL 

     CID : S 82.3 

 

 Idem para os demais ossos. 



EPÍFISE 

      A epífise corresponde às 
áreas dilatadas (uma 
inferior e uma superior) 
na extremidade dos 
ossos longos 

• Durante a infância e a 
adolescência a 
cartilagem epifisária 
promove o crescimento, 
mas, quando o indivíduo 
atinge a idade adulta, a 
cartilagem é substituída 
por osso compacto, 
interrompendo-se o 
crescimento. 

 
ATENÇÃO NA LIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO DE CRÍTICA NA 
ORTOPEDIA 



               Critica por SEXO 

                







Paciente homem identificado como sexo feminino 



• REGRA DE CBO PARA PROCEDIMENTO DE MEDIA 
COMPLEXIDADE: 

 

• SISTEMA PERMITE QUE OS MÉDICOS E CIRURGIÕES 
DENTISTAS REALIZEM  QUALQUER PROCEDIMENTO DE 
MÉDIA COMPLEXIDADE. 

 

• NÃO HÁ  BLOQUEIO DA AIH 



EMISSAO DE AIH 



EMISSÃO DA AIH 

• Para internação INICIAL : urgência ou eletiva 

 

• NOVA AIH: 

 - Durante a internação  

 - Para  nova internação : no mesmo serviço ou     serviço 
distinto 

 - “Alta Administrativa”  

 

“ A AIH é emitida visando solucionar o problema da assistência 
hospitalar do paciente” 

 

• Hospital-dia / Domiciliar 

 



MUDANÇA DE PROCEDIMENTO 

• “Se durante a internação o diagnóstico inicial não for 
confirmado, ou houver superveniência de outra patologia 
de maior gravidade ou complexidade, ou de 
intercorrências que alterem a conduta ou a especialidade 
médica, o procedimento autorizado deverá ser 
modificado”. manual SIH 
 

• Há rejeição da AIH, quando o procedimento previamente 
autorizado, for : Psiquiatria, Cuidados Prolongados, 
Diagnostico e/ou Atendimento de Urgência, Ações 
Relacionadas à Doação de Órgãos.  
 
 

       



EMISSÃO DE NOVA AIH 

Nova AIH  para pacientes que tem AIH emitida.  

Gera bloqueio por AIH sobrepostas 



DURANTE INTERNAÇÃO 

• Tratamento inicial em  CLÍNICA : 
 

- para CIRURGIA : nos casos em que haja uma intercorrência 
cirúrgica, desde que não tenha relação direta com a 
patologia clínica, após ultrapassada a metade da média de 
permanência. 

 

-   para OBSTETRÍCIA: nos casos em que houver parto ou 
intervenção obstétrica por motivo não relacionado à 
obstetrícia no memento da  internação. 



  

• Tratamento inicial em CIRURGIA : 

 
    -para CLÍNICA : nos casos em que, esgotado o tempo de 

permanência do procedimento , o paciente apresentar  
quadro clínico que exija continuar internado não 
decorrente ou conseqüente ao ato cirúrgico. 

 

   -para OBSTETRÍCIA : novo ato anestésico 



 
NOVA CIRURGIA 

 

• Quando ocorrerem novas cirurgias em atos anestésicos 
diferentes, inclusive em reoperações. 

 

 



• Tratamento inicial em OBSTETRÍCIA : 

 
-para OBSTETRÍCIA : quando houver duas intervenções 

obstétricas em tempos diferentes. 

 

-para CLÍNICA : nos casos de parto ou intervenção obstétrica, 
após esgotado o tempo de permanência 

 

-para CIRURGIA : novo ato anestésico.          



REINTERNAÇÃO ( mesmo hospital ) 

 

• Paciente clínico que necessite ser reinternado pela mesma 
patologia 03 dias após a alta.  

 

• Manual AIH 1999 : “ 5 dias ” 

 

• Paciente psiquiátrico que necessite ser reinternado 15 dias 
após a alta. 

                     



03.04.10.001-3. – Tratamento de Intercorrências 
Clínicas em Pacientes Oncológicos 

• Lançado por dia e pode ser realizado por hospitais habilitados 
ou não para alta complexidade, e pode ser seguido do 
procedimento... 

 

• 03.04.10.002-1 – Tratamento clínico do paciente oncológico 
decorrente de complicação aguda ou crônica devido  a 
neoplasia maligna ou ao seu tratamento, inclusive a 
progressão tumoral ou complicação progressiva 

 

• EXCEÇÃO! Portaria SAS/MS 581/2010, retificada em 
29/10/2010. 



03.04.10.001-3 
tratamento de intercorrências clínicas de 

paciente oncológico 

• O procedimento deve ser utilizado para doente em vigência do 
tratamento, devida a complicação da cirurgia e, em caso de 
radioterapia ou de quimioterapia, toxicidade em grau que 
impede a sua aplicação contínua ou do ciclo. 

 

• Superada a toxicidade, o doente volta ao tratamento 
programado.  

 

• Caso a complicação ou toxicidade não sejam superadas em 08 
dias e o doente precise permanecer mais tempo internado, 
deve-se abrir nova AIH com o procedimento 03.04.10.002-1 - 
TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO.  



03.04.10.002-1 
tratamento clínico de paciente oncológico 

• Doentes em tratamento antitumoral que exigem maior tempo 
de internação por complicação desse tratamento, mas que a ele 
retornarão, ou  

• a doentes fora de tratamento antitumoral que precisam de 
tratamento mais demorado de complicações terapêuticas ou 
pela evolução do próprio tumor.  

• Assim, pode-se considerar que os pacientes internados sob 
“TRATAMENTO DE INTERCORRÊNCIAS” deveriam sempre ter AIH 
(cirurgia de câncer) ou APAC (radioterapia ou quimioterapia) 
aberta no mesmo período da internação ou próximo 



EMISSÃO de NOVA AIH 

 

• Administrativa  ( MOTIVO 5.1) : RESTRITO 

   De acordo com as normas de cada especialidade, ao atingir 
quantidade máxima de diárias  ou atos que não permitem 
liberação na mesma AIH. 

 

   No caso do procedimento Politraumatizado ou Cirurgia Múltipla e 
forem realizados mais de 05 (cinco) procedimentos principais. 

 

    Mudanças  de contrato ou sistema 

 

 



ALGUMAS REGRAS PARA LANÇAR 
PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 



  PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS  

 

   Na AIH devem ser lançados somente quando forem 

necessários  por intercorrência durante a internação.  

    

   Em outras situações, devem ser realizados  ambulatorialmente. 



DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE 
URGENCIA 

• 03.01.06.001-0 – EM  CLINICA PEDIATRICA: Refere-se ao 
primeiro atendimento de urgência hospitalar com diagnóstico 
em clínica pediátrica. 

 

• 03.01.06.007-0 – EM CLINICA CIRURGICA: Refere-se ao 
primeiro atendimento de urgência hospitalar com diagnóstico 
para clínica cirúrgica. 

 

• 03.01.06.008-8 – EM CLINICA MEDICA: Refere-se ao primeiro 
atendimento de urgência hospitalar com diagnóstico em 

clínica médica. 



“PRIMEIRO ATENDIMENTO” 
(diagnóstico e/ou atendimento de 

urgência) 

• Diagnóstico não confirmado com curta permanência 

• Patologia de rápida resolução 

• Internação para investigação diagnóstica 

• Casos passíveis de tratamento ambulatorial 



TRANSFERÊNCIA 

• Em caso de transferência para outro hospital   

  ( ou alta a pedido ), com período de internação de 24 hs, 
obrigatoriamente, o procedimento realizado deve ser 
“Primeiro Atendimento”, na especialidade correspondente. 



HEMODIÁLISE        03.05.01.013-1 

• Na AIH, somente para pacientes em IRA 

• Máximo : 1 sessão por dia, total de 15 ( aceita exclusão de 
crítica) 

• Contempla acessos, com lançamento da OPM 

• Pacientes em TRS devem manter os procedimentos na APAC.* 

• * tem exceção 



Situação especial 

• Paciente internado com Infarto Agudo do Miocárdio que necessita realizar 
angioplastia em outro estabelecimento de saúde.  

• Após a realização do  exame o paciente retornará ao primeiro hospital  no  
dia seguinte. 

 

• DÚVIDA:  

• Será dada alta por transferência  do primeiro hospital para realizar o 
procedimento em outra Instituição?  

• O segundo estabelecimento fará o procedimento e também dará alta?  

• No retorno será emitida nova AIH?  

• Ao final serão UMA, DUAS ou TRÊS AIH? 

 

 



AVC – HABILITAÇÃO - RUE 

• 03.03.04.030-0 

• Tratamento do acidente vascular cerebral 
isquêmico agudo com uso de trombolítico 

• Consiste no tratamento do acidente vascular cerebral 
isquêmico agudo, inclusive com trombolítico, conforme 
protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do ministério da 
saúde. o tratamento do paciente deve incluir outros 
procedimentos que visem prevenir ou minimizar possíveis 
sequelas. 

 



TERAPIA NUTRICIONAL 
ENTERAL 

PORTARIA Nº 120, DE 14 DE ABRIL DE 2009 
 

 

• Art. 8º Definir que, para efeitos desta Portaria, entende-se por nutrição 
enteral aquela fórmula nutricional completa, administrada através de 
sondas nasoentérica, nasogástrica, de jejunostomia ou de gastrostomia.  

• § 1º A fórmula nutricional completa referida no caput deste artigo exclui 
qualquer tipo de dieta artesanal e semi-artesanal, conforme definido na RDC 
ANVISA nº 63, de 06 de julho 2000, que aprova o Regulamento Técnico da 
Nutrição Enteral.  

• § 2º As dietas artesanais ou semi-artesanais administradas por sondas, a 
partir de maltodextrina, caseína, leite ou proteína de soja, ovo, gordura, etc, 
em pacientes com trato digestivo íntegro, mas com déficit de deglutição, 
estão com seus valores inseridos nos Serviços Hospitalares-SH, da Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS;  

 



 
 

• A administração de alimentos por via nasogástrica ou 
nasoenteral não significa terapia nutricional enteral, e sim 
incapacidade fisiológica de sugar ou ingerir o volume 
necessário. 

 

• Define que o leite materno ou fórmula Láctea infantil, 
administrados por via nasogástrica ou nasoenterérica, não 
serão considerados como terapia enteral. 

 

• Máximo uma dieta por dia, enteral ou parenteral, não 
concomitantes na mesma data. 



PARENTERAL 

• Art. 9º Definir que, para efeitos desta Portaria, entende-se por nutrição 
parenteral aquela administrada por via intravenosa, sendo uma solução ou 
emulsão composta obrigatoriamente de aminoácidos, carboidratos, 
vitaminas e minerais, com ou sem administração diária de lipídios, para 
suprir as necessidades metabólicas e nutricionais de pacientes 
impossibilitados de alcançá-la por via oral ou enteral.  

 

• Art. 10. Quando for utilizado o acesso de veia central para a instalação de 
nutrição parenteral, pode ser utilizado o código 03.09.06.003-6 - 
INSTALAÇÃO DE CATETER MONO LUMEN POR PUNÇÃO  

 



AIH CIRURGIA 



OPME – MATERIAIS ESPECIAIS 

• Ressalvados os procedimentos de alta complexidade e/ou 
alto custo, os hospitais do SIH/SUS estão automaticamente 
cadastrados para o fornecimento de OPM 

• Em caso de implantes de produtos radiopacos, é 
obrigatório o controle radiológico pré e pós-operatório, 
com a identificação do paciente.  

• Deverá ser observado o limite das quantidades 
estabelecidas para cada produto constante da tabela de 
OPME 

• DMI : Dispositivo Médico Implantável 

• Nota fiscal e CNPJ do fornecedor 





PRONTUÁRIO 

• Material solicitado pelo médico 

• Descrição cirúrgica completa 

• Confirmar o uso dos materiais solicitados (embalagens, 
selo/etiqueta de registro ANVISA)  

• Comprovar a utilização de outros materiais que se 
fizeram necessários 

• Nota fiscal 

 



• RDC 16 Anvisa 

• RDC 185 Anvisa 

• Resolução CFM 1804 de 2006 

• Manual Boas Práticas Etiquetas AMB (5 etiquetas): 

 

1. a etiqueta com o número 1, obrigatoriamente, no prontuário clínico 
do paciente. 

2. • a etiqueta com o número 2, no laudo entregue para o paciente. 

3. • a etiqueta com o número 3, na documentação fiscal que gera a 
cobrança à fonte pagadora. 

4. • A etiqueta com o número 4, disponibilizada para o controle do 
fornecedor (registro histórico de distribuição – RHD). 

5. • A etiqueta com o número 5, disponibilizada para o controle do 
cirurgião responsável (principal). 

 

NORMATIVAS RASTREABILIDADE - RESUMO 







Caso clínico 



Problemas: Procedimentos X OPME 



ATENÇÃO 

• Em casos de procedimentos múltiplos, principais ou especiais, 
cada OPM deve estar compatibilizada com o procedimento 
lançado na linha imediatamente superior, procedimento a 
procedimento. 

 

•  Quando no SIGTAP estiver : 

     Compatibilidade (procedimento x OPM) = quantidade 0 

 

      Indica que não há critica de quantidade 

      Vale a quantidade máxima da OPM (atributo) 

 

 



cateter duplo lumen 
07.02.04.015-0  

 

• 03.09.06.001-0 - INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO 
(inclui cateter) 

 

• Compatibilidades: TRATAMENTO DE “CHOQUES”, inclusive IAM 

 

• CIRURGIA CARDIOVASCULARES 

 

• EXCEÇÃO : 0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS 
BACTERIANAS ( registro do cateter ) 
 

 



PICC 
• 07.02.04.011-8 - CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL POR INSERCAO 

PERIFERICA (PICC) 

• COMPATIBILIDADES: 

• Procedimentos de tratamento clínico em neonato. 

• Forma de organização : 030316 

• Cirurgias cardíacas (CRIANÇA E ADOLESCENTE) 

• Quantidade máxima : 01 

• Idade: 0 a 130 anos. 

 

• Portaria nº 1333 de 24/08/18   

• 0304100013 - Tratamento de interc. clínicas de paciente oncológico 

• 0304100021 - Tratamento clínico de paciente oncológico 

• 0303010037 - Tratamento de outras doenças bacterianas 

• 0304080020 - Internação p/ QT de administração contínua 

• 0304080039 - Internação p/ QT de leucemias agudas/crônicas ag.  

 



Laparotomia exploradora 

 

• Prt MPAS/SSM 116 de 13/12/79: 

   “Cirurgia em que, após incisão ampla e exploração 
abdominal completa, não foi possível estabelecer um 
diagnóstico preciso.” 



ANESTESIA 

• Inclui : equipe ( exceto partos ) 

• Não inclui : especial 

• Local : “O valor correspondente ao honorário médico na 
anestesia local está incluído nos honorários da equipe 
cirúrgica”.                                                                                                       

• ESPECIAL:  

     SEDAÇÃO 

     GERAL 

     BLOQUEIO 

 

NÃO SERÁ PERMITIDO DIGITAR MAIS DE 1 (UM) ANESTESISTA NA AIH em 
procedimentos múltiplos. 

 



TRAQUEOSTOMIA 

• 04.01.037-7 – TRAQUEOSTOMIA   

• Procedimento Principal, com atributo média de permanência 02 dias. 

   Deve ser lançado quando for o motivo da internação. 

 

• 04.12.01.012-7 - TRAQUEOSTOMIA COM COLOCAÇÃO DE ORTESE 
TRAQUEAL OU TRAQUEOBRONQUICA,  

• Procedimento Especial, portanto, deve ser lançado quando realizado em 
pacientes internados por outro procedimento principal e que precisam ser 
submetidos a traqueostomia. 

    Indicada, principalmente, no caso de pacientes em IOT prolongada. 

 



Fora da tabela 

• Cobrança de procedimentos, que são realizados 
pela equipe do HC e não localizados na Tabela SUS: 

  
• MANOMETRIA ESOFÁGICA; 
• PHMETRIA ESOFÁGICA; 
• MANOMETRIA ANORETAL; 
• ELASTOGRAFIA 

 
• Quando não estão contemplados na tabela. não 

tem como apresentá-los. 
 
• CONITEC 

 
 



HOSPITAL-DIA 

• Existe algum incentivo para quem tem a 
modalidade Hospital dia? 

  

• Qual é a vantagem deste serviço para o 
estabelecimento? 

  

 



PROCEDIMENTOS 
MÚLTIPLOS 

Mais de um procedimento principal em uma 
mesma AIH, valorados. 

 



03.03.18.004-8 – Trat. Afecções do Sistema Nervoso  em HIV/AIDS 
Tratamento dos casos de síndrome neurológica indiferenciada, 
Toxoplasmose cerebral, Meningite criptocóccica, Linfoma, Neuropatia 
periférica.] 
 
03.03.18.005-6 – Trat. Afecções Sis. Respiratório em HIV/AIDS 
Tratamento de Pneumonia por P. carinii, Tuberculose Pulmonar, 
Pneumonia intersticial indiferenciada. 
 
03.03.18.006-4 – Trat. Doenças Disseminadas em HIV/AIDS 
Tratamento de casos de Tuberculose disseminada, Outras 
micobacterioses disseminadas, Histoplasmose, Salmonela septicêmica, 
Sarcoma de Kaposi, Linfomas não Hodgkin. 
 
03.03.18.003-0 – Trat. Afecções Ap. Digestivo em HIV/AIDS 
Tratamento de citomegalovirus esofagiano, Herpes simples esofagiano, 
Cândida sp esofagiana, Síndrome diarreica, Colites, lesões ano retais. 

03.03.18.001-3  TRATAMENTO DE AFECÇÕES ASSOCIADAS HIV/AIDS 



VALOR AIDS 

• 100% 

• 100% 

• 75% 

• 75% 

• Referente ao SH 



PROCEDIMENTOS MÚLTIPLOS 
cirurgia 

• Politraumatizado 

• Cirurgia múltipla 

• Cirurgias sequenciais em Neurocirurgia 

• Cirurgias sequenciais em Ortopedia 

• Cirurgias sequenciais em gastroplastia 

• Cirurgias sequenciais em oncologia 

• Lesões lábio palatais 

• Outras cirurgias sequenciais 



CIRURGIA MÚLTIPLA  
portaria 421, 23/07/2007  

• São atos cirúrgicos sem vínculo de continuidade, 
interdependência ou complementaridade, 
realizado em conjunto pela mesma equipe ou 
equipes distintas, aplicados a órgão único ou 
diferentes órgãos localizados em região anatômica 
única ou regiões diversas, bilaterais ou não, 
devidos a diferentes doenças, executados através 
de única ou várias vias de acesso e praticados sob 
o mesmo ato anestésico. 



CIRURGIA MÚLTIPLA  
portaria 421, 23/07/2007  

• São atos cirúrgicos sem vínculo de continuidade, 
interdependência ou complementaridade, 
realizado em conjunto pela mesma equipe ou 
equipes distintas, aplicados a órgão único ou 
diferentes órgãos localizados em região anatômica 
única ou regiões diversas, bilaterais ou não, 
devidos a diferentes doenças, executados através 
de única ou várias vias de acesso e praticados sob 
o mesmo ato anestésico. 



CIRURGIA MÚLTIPLA 

• São atos cirúrgicos sem vínculo de 
continuidade, interdependência ou 
complementaridade, devidos a diferentes 
doenças, e praticados sob o mesmo ato 
anestésico . 

 



CIRURGIA MÚLTIPLA 

•  1° procedimento 100%  

•  2° procedimento 75%  

•  3° procedimento 75% 

•  4° procedimento 60% 

•  5° procedimento 50%  

 
• Observação: O componente Serviços Profissionais (SP) recebe 

remuneração de 100% de valores em todos os lançamentos. 

 

 

 

 



POLITRAUMATIZADO 

• são cirurgias múltiplas ou procedimentos 
seqüenciais procedidos em indivíduo que sofre 
traumatismo seguido de lesões que, ao 
acometer múltiplos órgãos (fígado, baço, 
pulmão etc.) ou sistemas corporais (circulatório, 
nervoso, respiratório, músculo-esquelético, 
etc.), podem pôr em risco a vida, pela gravidade 
de uma ou mais lesões. 



• “são  atos cirúrgicos praticados sob o mesmo ato 
anestésico...”  

 
 

• ÚNICOS CLÍNICOS ( “grupo 03” ) 
   -Tratamento conservador do TCE  
    ( leve, médio e grave* ) 
   - e do TRM*  
   ( *exigem habilitação )  
     

 
 
 
 



CLASSIFICAÇÃO DE TCE 
ESCALA DE GLASGOW 



Classificação do TCE 

Leve 

Moderado 

Grave 

GLASGOW 

13-15 

9-12 

< 9 

CLASSIFICAÇÃO OBJETIVA 



POLITRAUMA 

•  1° procedimento 100% 

•  2° procedimento 100% 

•  3° procedimento 75%  

•  4° procedimento 75% 

•  5° procedimento 50% 

 

• REFERENTE AO SH 



OUTROS PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS 
PORTARIA Nº 662, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008 

 

• 04.15.02.003-4 - OUTROS PROCEDIMENTOS 
COM CIRURGIAS SEQUENCIAIS 

 

• “É PERMITINDO O REGISTRO DE PROCEDIMENTOS 
SEQÜENCIAIS AINDA NÃO FORMALIZADOS EM 
PORTARIAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS E CUJAS 
CONCOMITÂNCIAS NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS 
NA PORTARIA SAS Nº. 723/2007”  ( SIGTAP) 



PROCEDIMENTOS SEQÜENCIAIS 

• São atos cirúrgicos com vínculo de continuidade, 
interdependência e complementaridade, devidos à 
mesma doença e praticados sob o mesmo ato anestésico. 

 

• Máximo : 3 

 

• Neste procedimento só serão aceitos nos sistemas as 
concomitâncias de procedimentos do Grupo 04 - 
Procedimentos Cirúrgicos 

  



Portaria 662 de 2008 

• Art. 3º Determinar que, até a definição das concomitâncias 

pelas áreas técnicas, é responsabilidade e estrita competência 

do gestor local autorizar a realização e registro nos sistemas 

de informação hospitalar SISAIH01 e SIHD o procedimento ora 

incluído. 

  

• Parágrafo Único - Para autorizar, o gestor deve observar o 

conceito de procedimentos seqüenciais e a concomitância 

tecnicamente justificável com os procedimentos a serem 

realizados e registrados na Autorização de Internação 

Hospitalar com procedimento principal 04.15.02.003-4. 

 



VALOR 

• 100% 

• 75% 

• 50% 



CIRURGIA SEQUENCIAL 

• APENDICECTOMIA E  

   LAPARATOMIA EXPLORADORA  

 

• ENTERECTOMIA E      

   ENTEROENTEROANASTOMOSE 

 

• HEMICOLECTOMIA E 

    COLOSTOMIA 

 

 



04.16.05.002-6 - COLECTOMIA PARCIAL 
(HEMICOLECTOMIA) EM ONCOLOGIA 

• Ressecção parcial de intestino grosso por tumor maligno. Inclui 
linfadenectomia. Admite como procedimento (s) 
sequencial(ais), sendo a colostomia ou ileostomia indicada em 
caso de anastomose de risco (quando indicado). ... 

 
• 04.16.05.003-4 - COLECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA 

• Resseção total do intestino grosso por tumor maligno. Inclui 
linfadenectomia e anastomose ileorretal. Admite procedimento 
sequencial (ileostomia) 

 

 

• CONCLUSÃO: ANASTOMOSE ESTÁ 
INCLUÍDA e a OSTOMIA NÃO 



04.16.05.001-8 - AMPUTACAO ABDOMINO-
PERINEAL DE RETO EM ONCOLOGIA 

• DESCRIÇÃO: Ressecção de todo o reto, anus e parte do 
sigmóide com acesso combinado por laparotomia e via 
perineal por tumor maligno de reto, anus ou canal anal. 
Inclui colostomia. A peça cirúrgica pode ser livre de 
neoplasia maligna no reto. Admite procedimento(s) 
sequencial(ais).( mas não a ileostomia) 

• 04.16.05.011-5 - PROCTOCOLECTOMIA TOTAL EM 
ONCOLOGIA  

• DESCRIÇÃO: Ressecção total do intestino grosso e reto por 
tumor maligno ou incerto se benigno ou maligno podendo 
ser preservado o canal anal. Inclui o reservatório ileal. 
Admite procedimento(s) sequencial (ais). (admite 
ileostomia) 

• CONCLUSÃO:  se for obrigatório, ou seja, sem 
opção como primeira escolha, não é sequencial. 



ONCOLOGIA 

EXIGE HABILITAÇÃO 

Subgrupo 0416 



Sequenciais em oncologia 
Portaria GM 2947 12/2012 

• São atos cirúrgicos com vínculo de continuidade, 
interdependência e complementaridade, devidos à mesma 
neoplasia, praticados sob o mesmo ato anestésico.  

 

• Máximo : 5 

 

• A portaria exclui, inclui e altera vários procedimentos da tabela 
relacionados à oncologia 



valor 

• 1° procedimento           100%  

• 2° procedimento             75%  

• 3° procedimento             50% 

• 4° procedimento             50%  

• 5° procedimento             50%  

 

• Relacionado ao SH 

 

• SP = 100% 



• O PROCEDIMENTO SEQUENCIAIS DE ONCOLOGIA (04.15.02.005-0) SERVE APENAS PARA 
ABRIR A AIH.  

 

• -> NÃO ADMITE MUDANÇA DE PROCEDIMENTO.  

 

• O primeiro procedimento principal a ser registrado deverá ser o correspondente ao motivo 
básico do tratamento cirúrgico  

 

• -> O CID TERÁ QUE SER COMPATÍVEL COM O PRIMEIRO PROCEDIMENTO INFORMADO NA 
PRIMEIRA LINHA DE REALIZADOS.  

 

• -> O PRIMEIRO PROCEDIMENTO INFORMADO NA TELA DE REALIZADOS TEM QUE SER 
COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ONCOLOGIA.  

 

• -> DO SEGUNDO PROCEDIMENTO EM DIANTE TERÁ QUE SER COMPATÍVEL COM O 
PRIMEIRO INFORMADO.  



  

• Procedimentos do grupo 04 subgrupo 16 não podem ser apresentados em 
AIH de tratamento com cirurgias múltiplas e de outros procedimentos com 
cirurgias sequenciais  

 

• Anexo 3 da portaria: compatibilidades/correlações possíveis para os 
procedimentos cirúrgicos oncológicos 

 

• Compatibilidade Sequencial: Procedimento Principal x Procedimento 
Principal (Compatível Seq.) permite a explicitação de compatibilidades de 
Procedimentos Principais desde que sejam de subgrupos distintos. 

 

 



• A expressão “a peça cirúrgica pode ser livre de neoplasia maligna”, 
encontrada na descrição de alguns procedimentos cirúrgicos oncológicos, 
não significa que  “o doente não tinha câncer” ou “o doente tinha outra 
doença que não neoplasia maligna”. 

 

• A peça cirúrgica pode ser livre de neoplasia maligna nos casos de doentes 
com diagnóstico de câncer previamente firmado cito- ou 
histopatologicamente, cujo tumor maligno foi excluído devido a 
procedimento anterior (biopsia excisional, ressecção cirúrgica ou 
radioterapia ou quimioterapia pré-operatórias que induziram resposta 
tumoral completa).  



ORTOPEDIA 



 
 

Procedimento Sequencial em Ortopedia 
04.15.02.006-9  

PORTARIA Nº 10, DE 6 DE JANEIRO DE 2014 
modificada pela Portaria 288 de abril de 2015 

 
 

• São atos cirúrgicos com vínculo de continuidade, 
interdependência e complementaridade, realizado em conjunto 
pela mesma equipe ou equipes distintas, aplicados ao sistema 
músculo-esquelético, devido à mesma doença, executados 
através de única ou vária vias de acesso e praticados sob o 
mesmo ato anestésico. 

  

 



NEUROCIRURGIA 



PORTARIA N° 9,  
DE 6 DE JANEIRO DE 2014 
alterada pela PORTARIA N° 914, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014  

Procedimentos Sequenciais em Neurocirurgia  

04.15.02.007-7 



• Art. 4º Fica incluído na Tabela de Regras Condicionadas do 
SIGTAP o código "0007 Condiciona a Rejeição da AIH" - se 
houver duplicidade de AIH na mesma competência de 
processamento no SIHD e, se entre todas estas AIH existirem 
como procedimentos principais os de código 04.15.02.xxx - 
Procedimentos Sequenciais em xxxx  ou quaisquer outros 
iniciados por 040x, caberá ao gestor aprovar apenas uma 
destas AIH. 

 

• Neurocirurgia, oncologia, ortopedia. 

BLOQUEIO 



AIH OBSTETRÍCIA 



Valor do procedimento PARTO 

  -valor FIXO =  por procedimentos dividido em    SH, SP (tabela 
SUS) 

   Parto normal 

    Parto cesariano 
    Gestante de Risco : habilitação 
 

  -valor VARIÁVEL  ( + ) : 
• ESPECIAIS : analgesia, neonato, 1ª consulta do pediatra, registro de 

nascimento, teste rápido  HIV, anti-Rh. 
 

• Diárias e Procedimentos especiais 
• Hemoterapia  



DETALHES 

• ANESTESIA/ANALGESIA : códigos próprios 

 

• ANTI RH = MÃE Rh (–) e RN Rh (+) 

 

• PRENHEZ ECTÓPICA : 0411020048 
TRATAMENTO CIRURGICO DE GRAVIDEZ ECTOPICA 



 
 
 
 

03.10.01.002-0 

ATENDIMENTO AO RECEM-NASCIDO NO MOMENTO DO 
NASCIMENTO                       

 
 
 

• O atendimento ao recém-nascido consiste na assistência 
por profissional capacitado, médico (preferencialmente, 
pediatra ou neonatologista) ou profissional de enfermagem 
(preferencialmente, enfermeiro obstetra ou neonatal), 
desde o período imediatamente anterior ao parto, até que 
o recem-nato seja encaminhado ao alojamento conjunto, 
junto com sua mãe, ou a unidade neonatal (UTI neonatal, 
UCI neonatal convencional ou da UCI neonatal canguru), ou 
ainda no caso de nascimento em quarto de pré parto, parto 
e puerpério (PPP) seja mantido junto a sua mãe, sob 
supervisão da própria equipe profissional responsável pelo 
PPP 
 

• PORTARIA SAS Nº 371, DE 07 DE MAIO DE 2014 substitui 
  ATENDIMENTO AO RECEM-NASCIDO EM SALA DE PARTO  



Parto fora do hospital 

• No caso de parto realizado na ambulância ou a caminho da 
maternidade, trata-se período expulsivo em transito. 

 

•  Após chegar à unidade, recebendo os cuidados necessários, 
considera-se o laudo de AIH com o procedimento de Parto 
Normal. 

 

• Parto domiciliar  =  procedimento realizado no hospital 

 



GEMELAR 

• Quando a gravidez é gemelar resultando em que um dos fetos 
nasce por parto normal e o outro vai exigir que seja realizada 
uma cesariana... 

  

• Passa a ser emissão de nova AIH para a mesma paciente numa 
mesma internação.  

 

• Alta por permanência e abre nova AIH para a cesariana.  

 



QUESTÃO 

• Paciente de parto cesareana, evoluindo na mesa de 
cirurgia com atonia uterina, hemorragia importante, 
sendo necessário realizar a histerectomia. 

 

• COMO LANÇAR? 

 

• E no caso de parto normal? 



Resposta 
 

•  Se a histerectomia ocorrer durante o mesmo ato anestésico 
poderá ser mantido o procedimento já autorizado 
(CESAREANA ) ou mudar para CIRURGIA MÚLTIPLA a critério 
do gestor. 

 

• Parto normal : emitir nova AIH 

 

• Parto seguido de histerectomia dentro das primeiras horas do 
pós-parto, deverá ser solicitada nova AIH. 

 

• 04.11.02.003-0 - HISTERECTOMIA PUERPERAL 

 

 



QUANDO SOLICITAR AIH para o 
RN? 

• Em caso de alta da mãe e necessidade de internação do RN 

• AIH do RN pode ser aberta antes da alta da mãe 

• Deve ser solicitada a partir da data em que houver a 
indicação. 

• Em casos de necessidade de internação em UTI, cirurgia 
imediata e/ou outras patologias, que necessitem de 
assistência hospitalar. 

 

 

 

 



LEITO DE INTERNAÇÃO 

NT 1 : Não devem ser considerados leitos hospitalares de 
internação (...) os berços de alojamento conjunto, os 
leitos de berçários para RN sadios (...) 

 



INTERNAÇÃO 

• Leito de internação em berçário: 

   Berço destinado a alojar RNs prematuros ou que apresentem 
patologias que necessite de tratamento hospitalar. 



Teste da Orelhinha  

• Consiste em um método para o diagnóstico de perdas 

auditivas em recém-nascidos.  

• Trata-se do Exame de Emissões Otoacústicas Evocadas.  

• Pode ser realizado enquanto o bebê dorme, de forma rápida e 

indolor, e não apresenta contra-indicações.  

• Seguindo a recomendação da Sociedade Brasileira de 

Pediatria, o exame deve ser realizado na maternidade, antes 

da alta hospitalar, por um fonoaudiólogo, mas pode ser 

realizado no primeiro mês de vida. 



02.11.07.027-0 - POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO P/  TRIAGEM AUDITIVA, QUANDO 
REGISTRADO NA AIH DE PARTO, NÃO CRITICA IDADE COM O PROCEDIMENTO 
PRINCIPAL. 



teste do OLHINHO  

• Fácil, indolor, não precisa de colírio e é rápido.  

• Uma feixe de luz sai de um aparelho (oftalmoscópio ou 
lanterna), ilumina os olhos e é observado o reflexo que vem 
das pupilas. 

•  Quando a retina é atingida por essa luz, os olhos saudáveis 
refletem tons de vermelho, laranja ou amarelo 

• “Efeito flash de fotografia” 

 





 
Teste do CORAÇÃOZINHO 

 
• A oximetria de pulso é utilizada, rotineiramente, em todos os 

serviços para monitoramento de cirurgia, paciente em UTI ou 
dispneíco...ou seja , não tem código de procedimento ( seria 
como ter código para medir a temperatura do paciente). 

 

• Agora, a CONITEC incorporou esse exame na triagem neonatal.  

• Deverá fazer parte de uma rotina de berçário ( assim como é o 
Crede, a vacina...) ? 

 



oximetria 
• Realizar  a  aferição  da  oximetria  de  pulso,  em  todo  recém-nascido 

aparentemente  saudável  com  idade  gestacional  >  34  semanas,  antes  
da  alta  da  Unidade Neonatal.  

• Local  de  aferição:  membro  superior  direito  e  em  um  dos  membros  
inferiores.    Para  a  adequada aferição, é necessário que o RN esteja com 
as extremidades aquecidas e o monitor evidencie uma onda de traçado 
homogêneo.  

• Momento da aferição: Entre 24 e 48 horas de vida, antes da alta hospitalar.  
• Resultado normal: Saturação periférica maior ou igual a 95% em ambas as 

medidas (membro  superior direito e membro inferior) e diferença menor 
que 3% entre as medidas do MSD e MI.  

• Resultado  anormal:  Caso  qualquer  medida  da  SatO2  seja  menor  que  
95%  ou  houver  uma  diferença igual ou maior que 3% entre as medidas do 
MSD e MI, uma nova aferição deverá ser realizada após 1 hora.  

• Caso o resultado se confirme, um ecocardiograma deverá ser realizado 
dentro das 24 horas seguintes.  



 
Teste da LINGUINHA 
 LEI Nº 13.002, DE 20 DE JUNHO DE 2014 

 
• Art. 1º É obrigatória a realização do Protocolo de Avaliação do 

Frênulo da Língua em Bebês, em todos os hospitais e 
maternidades, nas crianças nascidas em suas dependências.  

 

•  Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e 
oitenta) dias de sua publicação oficial 

 

• SIGTAP: 02.11.07.008-4 - AVALIACAO MIOFUNCIONAL DE 
SISTEMA ESTOMATOGNATICO* 

     *aguardando definição pelo MS 





REGISTRO CIVIL 

• Incentivo aos hospitais integrantes do SIH/SUS que 
propiciarem o registro de nascimento antes da alta hospitalar 

 

• O pagamento está vinculado as informações preenchidas na 
AIH 

 

• 08.01.01.004-7 - INCENTIVO AO REGISTRO CIVIL DE 
NASCIMENTO 



 PARTO : Portaria SAS/MS n.º 384/2010  

• 6.1  Alta da mãe/ puérpera e do recém-nascido  

• 6.2  Alta da mãe/ puérpera e permanência do recém-nascido  

• 6.3  Alta da mãe/ puérpera e óbito do recém-nascido  

• 6.4  Alta da mãe/ puérpera com óbito fetal  

• 6.5  Óbito da gestante e do concepto  

• 6.6  Óbito da mãe/ puérpera e alta do recém-nascido  

• 6.7  Óbito da mãe/ puérpera e permanência do recém-
nascido  

 

• Exclusivos mas não são os únicos permitidos. 

 



Laqueadura/vasectomia 

• Permitida em condições especiais ( Lei 9263 ) 

 

• Manifestação expressa da vontade do paciente (arquivar ) 

 

• Instituições autorizadas (habilitação) 

 

• Obrigatório o preenchimento da ficha de registro de 
notificação de esterilização 



Art. 6º e Parágrafo Único e Art. 10º da Lei 
9.263, de 12/01/1996 

• Somente é permitida a esterilização voluntária: 

 

• Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos 
ou, pelo menos, com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo 
de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no 
qual será propiciado, a pessoa interessada, acesso ao serviço de regulação 
da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, 
visando a desencorajar a esterilização precoce.  



EXCEÇÃO 

• O procedimento 04.11.01.004-2 - PARTO CESARIANO C/ 
LAQUEADURA TUBARIA  

     Não exige Habilitação 

     Necessário que dois médicos assinem o termo de 
indicação da LT durante a cirurgia cesariana. 

 

• Habilitação exigida para o  procedimento  

   04.09.06.018-6 - LAQUEADURA TUBARIA (eletiva)  

 



AIH PSIQUIATRIA 

SAUDE MENTAL 



PSIQUIATRIA - SAUDE MENTAL 

• Hospital geral : somente AIH 1 (30 dias ) 

 

• Hospital especializado :  AIH 1 (45 dias ) + AIH 5 (mensal) 
 

• Lançar o código do procedimento psiquiátrico na 1ª linha 

 

• Quantidade = diárias de internação  

 

• Lançar código de SADT realizados nas linhas subsequentes 



TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA 
HOSPITAL GERAL 

 O número de leitos psiquiátricos em hospital geral não deverá 
ultrapassar 10% da capacidade instalada do hospital, até um 
máximo de 30 leitos.  

 

 Os procedimentos psiquiátricos realizados em hospital geral serão 
remunerados por AIH 1 para um máximo de 30 diárias, não 
cabendo emissão de AIH-5. 

 

 Se não houver condição de alta o paciente deverá ser transferido 
para hospital especializado em tratamento psiquiátrico. 

 

 Leitos HABILITADOS em saúde mental : financiados por captação 



Portaria SAS 953 – 12/9/12 

• • 03.03.17.013-1 Tratamento Clínico em Saúde Mental em Situação de 
Risco Elevado de Suicídio – Consiste na internação para preservação da 
vida em situação de risco elevado de suicídio realizado exclusivamente em 
hospital geral.  

 

• • 03.03.17.014-0 -Tratamento Clínico para Contenção de Comportamento 
Desorganizado e/ou Disruptivo - Consiste na internação para tratamento 
de transtornos mentais que resultem em comportamento desorganizado 
e/ou disruptivo realizado exclusivamente em hospital geral.  



• • 03.03.17.015-8 - Tratamento Clínico para Avaliação Diagnóstica de 
Transtornos Mentais e Adequação Terapêutica incluindo Necessidades de 
Saúde Decorrentes do Uso de Álcool e Outras Drogas – Consiste na 
internação para avaliação diagnóstica e adequação terapêutica realizada 
exclusivamente em hospital geral.  

 

• • 03.03.17.016-6 -Tratamento Clínico de Transtornos Mentais e 
Comportamentais Devido ao Uso de Álcool - Internação para tratamento 
de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso abusivo de 
álcool realizado exclusivamente em hospital geral.  

 



 

• • 03.03.17.018-2 - Tratamento Clínico dos Transtornos Mentais e 
Comportamentais devido ao uso das demais drogas e/ou Outras 
Substâncias Psicoativas – Consiste na internação para tratamento dos 
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso das demais drogas 
e/ou outras substâncias psicoativas realizado exclusivamente em hospital 
geral. 

 

•  03.03.17.017-4 -Tratamento Clínico de Transtornos Mentais e 
Comportamentais devido ao uso do "crack" – Consiste na internação para 
tratamento de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de 
"crack" realizado exclusivamente em hospital geral.  

  

 



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
 

 

• 03.03.17.009-3 - TRATAMENTO EM 
PSIQUIATRIA (POR DIA): internação para 
tratamento de transtornos mentais e 
comportamentais realizado em hospital 
especializado. 

 



AIH 5 

• Data de início da internação constante da AIH-5 deverá ser a da AIH-1 

 

• A data de saída deverá ser o último dia de cada mês, quando o 
paciente permanecer internado, ou a data da saída por alta, óbito ou 
transferência.  
 

• No valor estipulado para atendimento psiquiátrico está previsto 
atendimento de intercorrências clínicas, não cabendo cobranças 
adicionais de procedimentos especiais, serviços profissionais ou 
mudança de procedimento.  

 

 



OBRIGADO 
VANDERLEI SOARES MOYA 

vanderlei.moya@saude.gov.br 

vsmoya@saude.sp.gov.br 

Tel SES SP 11.3066.8630 
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