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* NOVOS CÓDIGOS

Foi  incluído  um  novo  código  para  aplicação  de  toxina  botulínica  em  neurologia,
(90.01.01.519-0), no valor de RS 450,00.

Foi incluído um novo código para radiografia panorâmica de coluna total  (escoliose)
(02.04.02.013-1), no valor de 100,00.

* Atualizado descrição de códigos de polissonografia.

IMPORTANTE LEMBRAR

O código  de  mamografia  de  rastreamento  segue  a  tabela  SIGTAP,  sendo  assim,  é
autorizado liberar guias para pacientes a partir de 35 anos. Para pacientes com idade inferior a
35 anos possui o código de mamografia unilateral.

* É obrigatório laudo de BPA-I para os seguintes exames abaixo:

Tomografia computadorizada

Ressonância magnética

Cintilografia

Densitometria óssea

Litotripsia extracorpórea

* PROCEDIMENTOS

No pedido médico é obrigatória a descrição do procedimento solicitado, data, carimbo e
assinatura  do  médico.  Nas  guias  de  cirurgia  é  necessário  vir  o  laudo  de  solicitação  de
procedimento com a descrição dos procedimentos solicitados.

* EXAMES DE LABORATÓRIO

• Quando é solicitado  Teste  Oral  de Tolerância à Glicose (TOTG)  pelo médico,  o
município deverá lançar o exame  02.02.01.004-0 - DETERMINAÇÃO DE CURVA
GLICEMICA (2 DOSAGENS). Assim, não deve ser lançado o exame de DOSAGEM
DE GLICOSE com quantidades superiores a 1, para substituir o TOTG.



                                                                                

• Conforme  a  Tabela  SIGTAP,  o  HEMOGRAMA  COMPLETO “CONSISTE  NA
CONTAGEM  DE:  ERITROCITOS,  LEUCOCITOS  (GLOBAL  E  DIFERENCIAL),
PLAQUETAS,  DOSAGEM  DE  HEMOGLOBINA,  HEMATOCRITO,
DETERMINACAO  DOS  INDICES  HEMATIMETRICOS  E  AVALIACAO  DE
ESFREGACO  SANGUINEO.”  Assim,  não  é  necessário o  lançamento  da
CONTAGEM DE PLAQUETAS como exame separado, uma vez que já está incluso no
HEMOGRAMA COMPLETO. 

• A  TAXA DE COLETA DE EXAMES  só deve  ser  lançada se  houver  exames  de
sangue.

* TESTES DISPONÍVEIS EM LICITAÇÃO NO CONSÓRCIO

- Teste antígeno Covid – R$ 9,20 a unidade;

- Teste antígeno COMBO (Covid/Influenza) – R$ 13,00 a unidade;

- Teste antígeno Dengue – R$ 7,90 a unidade;

* GUIA MÉDICO

Guia médico está sendo atualizado semanalmente. Separado em ordem alfabética por
procedimento e quem está credenciado, com endereço, telefone e cidade.

Dúvidas (49) 31994900

Atenciosamente

EQUIPE CIS-AMOSC


