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NOVIDADES

*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.

- Novos códigos de óculos:



-  Novo código para Fisioterapia domiciliar AME (90.01.01.513-0), para
atendimento  domiciliar  específico  para  crianças  portadoras  de  Atrofia
Muscular Espinhal;

*MUDANÇAS
O procedimento denervação facetaria incluído na tabela de procedimentos
irá ser repassado para tabela de cirurgias.

*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.

A  partir  deste mês estaremos cobrando os laudos de BPA-I dos exames
abaixo:
- Tomografia computadorizada
- Ressonância magnética
- Cintilografia
- Densitometria óssea
- Litotripsia extracorpórea

*COMPETÊNCIA
A nossa  competência  é  o  mês  cheio,  do  dia  01  ao  dia  30/31.  Após  o
encerramento da competência, as guias faturadas deverão ser entregues no
CIS-AMOSC em até 3 dias úteis.

*NOTAS FISCAIS E NEGATIVAS
As notas fiscais após serem solicitadas terão prazo de 24 horas para
envio. Caso não ocorra o envio, a empresa será notificada e multada.
As  negativas  (MUNICIPAL,  ESTADUAL,  FEDERAL,
TRABALHISTA E FGTS) devem vir junto com a nota fiscal, com data
do  dia  30  do  mês  seguinte  à  competência  faturada,  caso  não  for
mandado, não será possível fazer pagamento.

*PROCEDIMENTOS
No pedido médico é obrigatória a descrição do procedimento solicitado,
data, carimbo e assinatura do médico. Nas AIH’s caso venha com apenas o
código da tabela é  necessário o laudo de solicitação de procedimento
com a descrição dos procedimentos solicitados. 



Temos um grupo no Whatsapp, para prestadores, pedimos para que todos
participem,  pois  é  um  meio  que  utilizamos  para  comunicar  avisos  e
orientações. 

Dúvidas (49) 31994900

Atenciosamente
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