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IN
NSTRUÇ
ÇÕES DA
A TABELLA DE SE
ERVIÇOS HOSP
PITALAR
RES
1. DO
O ATENDIIMENTO:
1.1. O atendimeento é o ato de acolhim
mento do paaciente, seguuido da preestação de sserviços
médico-hospitalaares, e será efetuado m
mediante aprresentação dda carteira dde identificaação do
PRÓ--SER, acom
mpanhada dee cédula de iidentidade ppública.
1.2. N
Nos casos dde atendimeentos eletivoos que neceessitem de aautorização prévia, o ppaciente
deverrá providennciá-la. Os pedidos de internações emergencciais ou de atendimenttos que
ocorrrerem em fiinais de sem
mana ou ferriados, deveerão ser sollicitados peelo credenciiado no
primeeiro dia útil subsequentte ao do atenndimento.
1.3. C
Conforme leegislação viigente não poderá
p
ser eexigida do paciente
p
quualquer moddalidade
de caaução ou garrantia para aatendimentoos de naturezza emergenncial.
2. DA
A INTERN
NAÇÃO:
2.1. A internnação iniciaa-se com a identificaação, preennchimento da documeentação
necesssária, aberttura ou desaarquivamentto do prontuuário e reseerva e prepaaro da acom
modação
para o paciente, colocando à sua dispossição toda a infraestrutuura hospitalaar disponíveel.
2.2. Para proocedimentoss que, a crritério da pperícia méddica do ST
TJ, não reqqueiram
mento de Saala de Obserrvação (até 6 horas) ouu diárias
internnação, podeerá ser autorrizado pagam
parciais, conform
me o caso cllínico em quuestão.
3. DO
OS TIPOS DE ACOM
MODAÇÃO
O
3.1. Os alojam
mentos hosppitalares, paara efeito daa Tabela doo Pró-Ser, estão divididdos em:
Enferrmaria, Apartamento tipo B, Appartamento tipo A, A
Apartamentoo Especial, Suíte,
Berçáário ou Aloojamento Coonjunto, Unnidade de Terapia
T
Inteensiva, Salaa de Observvação e
Sala dde Recuperaação Pós-annestésica.
3.2.

Os alojam
mentos acim
ma mencionaados serão ccompostos dda seguinte maneira:
m

ENFE
ERMARIA

Aposento com maiis de 01 (uum) leito, banheiro coleetivo e
mobiliárrio necessáriio ao pacientee.

APAR
RTAMENTO TIPO B

Aposento com 01 (um) leitoo, acomodaçção para 011 (um)
acompaanhante, bannheiro privattivo, mobiliáário necessáário ao
pacientee e telefone.
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APAR
RTAMENTO TIPO A

Aposento com 01 (um) leitoo, acomodaçção para 011 (um)
acompaanhante, bannheiro privattivo, mobiliáário necessáário ao
pacientee, telefone, frrigobar e/ou televisão.

APAR
RTAMENTO
ESPE
ECIAL E SU
UÍTE

Aposentos dotados dde maior connforto e requiinte, de compposição
variávell.

o mais leitoos, exclusivaamente para recémBERÇ
ÇÁRIO
O
OU Aposento com um ou
ALOJJAMENTO CONJUNT
TO nascidos, compostoo de berçoss e mobiliáário necessáário ao
atendim
mento propostto.
UNID
DADE DE
E
INTE
ENSIVA

m ou mais leitos, exxclusivamentee para
TERAPIIA Aposento com um
pacientees, composto de mobiliário
m
e equipamentos
indispennsáveis ao boom atendimennto e segurannça do paciennte.

SALA
A DE OBSE
ERVAÇÃO

Aposento composto por um ou m
mais leitos, eexclusivamennte para
pacientees, contendo camas ou m
macas. Situa--se em ambuulatório
ou pronnto socorro, sendo destinnada à obserrvação do ppaciente
após ateendimento ouu exame.

SALA
A DE REC
CUPERAÇÃ
ÃO Aposento compostoo por um ou mais leitos, situado no Centro
Cirúrgicco ou Obsstétrico, deestinado excclusivamentee para
PÓS--ANESTÉSIICA
pacientees em observvação após atto cirúrgico aaté sua transfferência
para o alojamento reservado oou alta hospiitalar. O tem
mpo de
permanêência varia dde acordo com
m o tipo de annestesia utiliizada.

3.3. O padrãão de acomoodação a seer utilizadoo pelos beneficiários d
do PRÓ-SE
ER será
nto tipo B.
o do Apartamen
3.4. Em caso de indisponnibilidade dde apartameento tipo B, o paciente será internaado em
aposeento de tipo superior, seem ônus parra o paciente ou para o Pró-Ser.
3.5. A qualquuer tempo e surgindo vvaga, o paciiente poderáá ser removvido para o tipo de
acom
modação conntratada.
3.6. Existindoo vaga em aapartamentoo tipo B, m
mas preferinddo o paciennte acomodaação de
maiorr conforto, fica a conttratada autoorizada a attender o seeu pedido. Nesta
N
hipóttese, os
custoos adicionaiis com diáárias e outrros serviçoss médico-hospitalares serão pagoos pelo
próprrio beneficciário ou seu responsável, eximindo-se
e
e o Pró-S
Ser de quualquer
respoonsabilidadee quanto a esses custos.
3.7. Quando durante
d
a innternação hhouver interccorrências qque modifiqquem o trattamento
clínicco ou cirúrggico pré-auttorizado, o m
médico assiistente justifficará a alteeração por meio
m
de
relatóório próprioo. Esse docuumento deveerá ser analiisado pela auuditoria méédica do STJJ para a
comppetente liberação dos procedimen
p
ntos alteradoos, ficando o Pró-Ser responsáveel pelas
despeesas autorizadas pela auuditoria.
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4. DA
AS DIÁRIA
AS:
4.1. A diária hospitalar é a ocupação de um leitoo de internaação por quualquer perííodo de
tempo até, no mááximo, 24 (vvinte e quattro) horas.
4.1.1. A prrimeira diárria é indivvisível e innicia-se no momento da internação do
pacieente.
4.1.2. O perríodo que ulltrapassar o encerramennto da últim
ma diária seráá cobrado ppor hora
exceddente, confoorme Tabelaa do Pró-Seer, não podendo ultrappassar o valoor de 1
(uma) diária.
4.1.3. O som
matório das diárias não poderá ser maior que o total de dias de internnação.
4.1.4. O tipo de dieta pprescrita ao ppaciente ouu o fato de este encontraar-se em jejuum não
alteraa o valor da Diária.
4.2. E
Em caso dee transferênncia do paaciente paraa UTI, os familiares ppoderão coontinuar
ocupaando o aparrtamento, deesde que faaçam solicitaação explíciita e se respponsabilizem
m pelas
despeesas decorreentes.
4.3. N
Nas internaações que necessitareem de isollamento doo paciente, as diáriass serão
acresscidas de 30% (trinta poor cento).
4.4. O valor dass diárias prrevistas na Tabela
T
do P
Pró-Ser INCLUI:
4.4.1. Ocuppação do esppaço físico;
4.4.2. Utilizzação das ccamas com as roupas nnecessárias e dos móvveis específficos de
cada alojamento;;
mbiente;
4.4.3. Limppeza e desinffecção do am
mentação com
mpleta paraa o pacientee, inclusive dieta especcial, prescriita pelo
4.4.4. Alim
médicco assistente;
m para a boaa evolução ddo paciente..
4.4.5. Atenddimento de enfermagem
T
do P
Pró-Ser NÃ
ÃO INCLU
UI:
4.5. O valor dass diárias prrevistas na Tabela
4.5.1. O prreparo de alimentação
a
o enteral e parenterall e outros serviços qque são
remunerados pella Tabela doo Pró-Ser coomo “Taxas de Serviçoss Especiais””.
Taxas de Uso de Equiipamentos/Innstrumentoss Especiais, nem os sserviços
4.5.2. As T
profisssionais peela manipuulação desttes, EXCE
ETO quanddo expresssamente
previstos nessas Instruções.
4.5.3. Despesas decorreentes da alim
mentação de acompanhhantes, que serão deviddamente
m valor estippulado na Taabela de Serrviços Hosppitalares
remuneradas de acordo com
do Prró-Ser.
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4.6. C
CARACTE
ERÍSTICAS
S ESPECÍF
FICAS DAS
S DIÁRIAS
S:
4.6.1. DIÁR
RIAS DE A
APARTAM
MENTO (A,, B, ESPEC
CIAL OU SUÍTE)
S
- além
a
da
compposição preevista no item 4.4, incluem acomodaçãoo para 011 (um)
acom
mpanhante.
4.6.2. DIÁR
RIAS DE U
UTI - Sem
m prejuízo ddos itens eelencados nno item 4.4, inclui
atenddimento inteegral de ennfermagem,, bem com
mo a utilizaçção dos seeguintes
equippamentos/innstrumentos especiais:
PIRADOR
ASP
BER
RÇO AQUE
ECIDO
Equipamenntos/instrum
mentos espeeciais
incluuídos na diárria de UTI:

CAP
PACETE D
DE HOOD
DES
SFIBRILAD
DOR (CARD
DIOVERSO
OR)
INC
CUBADORA
A
MO
ONITOR CA
ARDÍACO

A DE OBSE
ERVAÇÃO
O:
4.6.3. SALA
4.6.33.1. Incluii a utilizaçãoo do aposennto e o atenndimento de enfermagem
m. Não
innclui os proccedimentos previstos nno item “Serrviços Especciais” da Taabela de
Serviços Hosspitalares doo Pró-Ser.
manência de até 6 (seis)) horas. Havvendo necessidade
4.6.33.2. Cobree uma perm
dee prorrogaçção desse prrazo, será coobrada horaa excedente, conforme Tabela
dee Serviços Hospitalares do Pró--Ser, desde que o som
matório dass horas
addicionais nãão ultrapassee o valor dee uma diária integral de observaçãoo.
4.6.33.3. O paggamento daa diária de sala de obbservação seerá devido apenas
quuando houvver evidênccias de observação clínica efetuuada pelo médico
asssistente.
4.6.33.4. Não é cabível acréscimo sobre a diiária de saala de obseervação
reeferente ao hhorário de aatendimentoo ao pacientee.
4.6.4. SALA
A DE REC
CUPERAÇÃ
ÃO PÓS-AN
NESTÉSIC
CA:
4.6.44.1. Incluii a utilizaçãoo do aposennto e o atenndimento de enfermagem
m. Não
innclui os proccedimentos previstos nno item “Serrviços Especciais” da Taabela de
Serviços Hosspitalares doo Pró-Ser.
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4.6.44.2. A rem
muneração ddeste item daar-se-á de aacordo com o tipo de annestesia
uttilizada pello paciente, já consideerada no vaalor a variaação do tem
mpo de
peermanênciaa do pacientee no aposennto.
5. DA
AS TAXAS
S:
5.1. Em dias//horários noormais as taaxas serão remuneradaas de acorddo com os valores
consttantes na Taabela de Serrviços Hospiitalares do Pró-Ser.
P
5.2. Em casoss de atendim
mentos esp
peciais (urggência/emerrgência), caaberá acrésccimo de
20% (vinte por cento) sobre as taxas previstas nna Tabela ddo Pró-Ser, EXCETO as que
m previsão expressa doo contrário.
trazem
5.2.1. Consideram-se aatendimentoos especiais (urgência/eemergência)) aqueles efe
fetuados
nas seeguintes conndições:
Dia

Horáário

Dias úteis e sábaados

Das 19h ààs 7h do diaa seguinte

Domiingos e feriaados

Em qualqquer horárioo

5.2.2. O accréscimo meencionado nno item 5.22. não seráá cabível p
para as segguintes
taxass:
G
Grupo
Taxas de S
Serviços Esppeciais

Item
m
Taxa de IInstrumentaação Cirúrgiica
Admissãão e Registroo

Taxxas de Servviços Adminnistrativos

Registro e Expediiente em P
ProntoSocorro

5.2.3. Não caberá o acréscimo previsto noo item 5.22 quando o paciente estiver
internnado, situaçção em quee fica descaaracterizadaa a condiçãão de atenddimento
especcial (urgênciia/emergênccia).
5.3.

TAXAS DE SALA DE CIRUR
RGIA:

5.3.1. Visam
m cobrir, exxclusivamen
nte, o custo do espaço físico,
f
móveeis e equipaamentos
permanentes da sala, esterillização e usso do instruumental cirúúrgico básicco. Não
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inclueem os Equuipamentos//Instrumenttos Especiaais constanttes na Tabbela de
Serviiços Hospitaalares do Próó-Ser, que são
s remunerrados separaadamente.
5.3.2. Quanndo o proceddimento forr realizado eem consultóório médico,, não será addmitida
cobraança de taxaa de sala.
5.3.3. Os portes cirúrrgicos dos pprocedimenntos foram cclassificadoos em consoonância
com os
o portes annestésicos daa Tabela do Pró-Ser.
5.3.4. Excettuam-se à reegra descritaa no item 5..3.3 os seguuintes proceddimentos:
Procedimento

Taxa de Sala

Pequeeno ato méédico realizaado fora doo Equivaleente à Taxa de Sala Porrte 0
Centrro Cirúrgicoo
Curettagem uterinna

Equivaleente à Taxa de Sala Porrte 2

Partoo normal

Equivaleente à Taxa de Sala Porrte 3

Cesarriana

Equivaleente à Taxa de Sala Porrte 3

5.3.5. Nas ccirurgias in
nfectadas aas taxas de sala terão aacréscimo dde 100% (cem por
centoo) do seu vaalor, por acaarretarem issolamento da
d sala, desppesas adicioonais de
reesteerilização, rriscos de perrda ou posteergação de cirurgias
c
subbsequentes.
5.3.55.1. Em sse tratando de pequennas cirurgiaas realizadaas fora do centro
ciirúrgico, essse acréscimoo dependeráá de justificaativa do médico assisteente.
5.3.6. Regraas para cobbrança de T
Taxa de Salaa de Cirurggia de acorddo com as vias de
acessso cirúrgico::
5.3.66.1. MESM
MA VIA DE
D ACESSO - quanndo ocorrerem duas ou
o mais
ciirurgias pella mesma via
v de acessso, a taxaa de sala a ser cobradda será
coorrespondennte a 100% (cem por ceento) da taxxa de maior pporte, acresscida de
500% (cinqüennta por centto) do valorr da taxa da segunda cirrurgia e 25%
% (vinte
e cinco por cento) das taaxas das dem
mais cirurgiaas.
S DE ACESSO DIFE
ERENTES - quando oocorrerem dduas ou
5.3.66.2. VIAS
m
mais cirurgiaas por vias de
d acesso diiferentes, a taxa
t
de salaa a ser cobraada será
coorrespondennte a 100% (cem por ceento) da taxxa de maior pporte, acresscida de
700% (setentaa por cento) do valor daa taxa da segunda cirurrgia e 25% (vinte
(
e
ciinco por cennto) das taxaas das demaais cirurgiass.
5.3.7. Quanndo forem reealizadas ciirurgias de porte
p
0 (zerro) no centrro cirúrgico, a taxa
de saala a ser cobbrada será equivalente
e
ao porte 1 (um), desdee que deviddamente
justifficada pelo m
médico assisstente.
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5.4..

TAXAS
S DE SALA
A DE EXAM
MES/TRAT
TAMENTO
OS ESPECIIALIZADO
OS:

5.4.1. TAXA
A DE SAL
LA DE GE
ESSO: visaa cobrir os gastos com
m colocaçãão e/ou
retiraada de gessoo. Inclui esppaço físico,, iluminaçãoo (focos) dee qualquer tipo ou
modeelo, instruumental/equiipamento básico e permanennte na unidade,
u
instruumental/equuipamentos de anesteesia, leito próprio, mesa opeeratória,
equippamentos dde proteçãoo individuaal, bem coomo rouparria permannente e
descaartável.
5.4.2. TAXA
A DE SALA
A DE HEM
MODIÁLISE
E: visa cobrrir os custos do espaçoo físico,
da accomodação para o pacciente, do ppreparo, maanipulação, administraação de
produutos e meedicações, bem comoo da limpeza, esterilização, deesgaste,
depreeciação e maanutenção ddos equipam
mentos.
5.4.3. TAXA
A DE SA
ALA DE HEMODIN
INÂMICA: essa taxa é devidda em
proceedimentos de hemodiinâmica e angiografiias. Inclui, além doss itens
consttantes na taaxa de sala de cirurgiaa (espaço ffísico, roupaaria e móveeis), os
equippamentos innerentes ao procedimeento, como intensificaador de imaagem e
filmee, serviçoss de enffermagem, equipameentos/instrum
mental cirrúrgico,
equippamentos/innstrumental de anesttesia, monnitorização e desfibrilador/
cardiooversor.
5.4.4. TAXA
A DE SAL
LA DE Q
QUIMIOTER
RAPIA: allém do esppaço físicoo e da
acom
modação, viisa cobrir o custo doo preparo e manipulaação de prrodutos
quim
mioterápicos que requeirram ambientte e técnicass especiais.
5.5..

TAXAS
S DE SERV
VIÇOS ES
SPECIAIS: visam cobbrir os custoos de manippulação
profissiional onde ssão empregaadas técnicas especiais.

5.5.1. A taxxa de Instru
umentação Cirúrgica será cobradda na propoorção de 10% (dez
por ccento) do vaalor de cadaa ato cirúrgiico, previstoo na Tabela do Pró-Serr, desde
que a ocorrênciia do instrrumentador seja registtrada no reespectivo Boletim
B
nde do tipoo de acomodação utilizzada pelo paaciente,
Anestésico. O vaalor indepen
ou seeja, não inccidem sobree essa taxaa os acrésciimos a quee estão sujeeitos os
honorrários cirúrggicos em casos de pacieentes internaados.
5.6..

TAXAS
S DE OUTR
ROS SERV
VIÇOS:

5.6.1. TAXA
A DE REM
MOÇÃO EM
M AMBULÂ
ÂNCIA COM
OMUM: visaa cobrir o custo de
um ddeslocamennto inicial de até 500 (cinqüennta) quilôm
metros, cujoo valor
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equivvalerá ao dde 50 (cinqüüenta) litroos de gasolina. O quillômetro exccedente
equivvalerá a 01 (um)
(
litro dee gasolina por quilômettro rodado.
5.6.2. TAXA
A DE NEC
CROTÉRIO
O: visa cobrrir os custoos de limpeeza, conservvação e
utilização do esppaço físico destinado a abrigar o corpo até a sua transfferência
para outro
o
local.
5.6.3. TAXA
A DE SAL
LA DE N
NECROPSIA
A/EMBALS
SAMAMEN
NTO: visa cobrir,
excluusivamente, o custo do espaço físiico, móveis e equipam
mentos permaanentes
de salla, esterilizaação e utilizzação do insstrumental próprio,
p
limppeza e conseervação
do local.
5.7..

TAXAS
S DE UTIL
LIZAÇÃO
O DE EQUIPAMENT
TOS (TUE)): visam coobrir os
custos de instalaação, limpeeza, esterillização (quuando neceessária), deesgaste,
mentos especciais.
depreciação e manuutenção sisttemática doss equipamenntos/instrum

5.7.1. TAXA
A DE ELE
ETROCARD
DIÓGRAF
FO – essa taxa englooba em seuu valor
remuneratório a utilização do
d equipam
mento de eleetrocardiogrrafia e será cabível
apenaas quando forem
f
realizzados os segguintes proccedimentos (que não poossuem
UCO
O – Unidade de Custo Operacional
O
iincluída no valor do proocedimentoo):

2.01.04.17-0

Se
essão de eletroconvulso
oterapia (em
m sala com oxímetro de
e pulso,
mo
onitor de ECG, EEG), sob
b anestesia

2.01.03.57-3

Prrograma de exercício
o supervissionado co
om obtençção
ele
etrocardiogra
ama e/ou satturação de O
O2 - sessão in
ndividual

de

2.01.03.58-1

Prrograma de exercício
o supervissionado co
om obtençção
ele
etrocardiogra
ama e/ou satturação de O
O2 - sessão ccoletiva

de

2.01.03.59-0

o supervissionado se
em obtençção
Prrograma de exercício
ele
etrocardiogra
ama e/ou satturação de O
O2 - sessão in
ndividual

de

Prrograma de exercício
o supervissionado se
em obtençção de
ele
etrocardiogra
ama e/ou satturação de O
O2 - sessão ccoletiva
Te
este de exerrcício em erg
gômetro com
m medida de
e gases expirados e
4.14
4.01.20-4
ele
etrocardiogra
ama
2.01.03.60-3
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5.7.2. TAXA
A DE ELE
ETROENCE
EFALÓGRA
AFO – essa taxa englloba em seuu valor
remuneratório a utilização ddo equipameento de eletrroencefalogrrafia e será cabível
mento (que nnão possui U
UCO –
apenaas quando ffor realizadoo o seguintte procedim
Unidaade de Custto Operacionnal incluídaa em seu vallor):

2.01.04.17-0

5.8..

Se
essão de eletroconvulso
oterapia (em
m sala com oxímetro de
e pulso,
mo
onitor de ECG, EEG), sob
b anestesia

TAXAS
S DE SERV
VIÇOS ADMINISTRA
ATIVOS:

5.8.1. TAXA
A DE REG
GISTRO E EXPEDIE
ENTE EM PRONTO SOCORRO
O: visa
cobrir os custoos de receppção, encaaminhamentto do paciente, aberttura de
pronttuário ou ficcha de atenddimento, reggistros e annotações divversas, assim
m como
todoss os atendim
mentos de P
Pronto Socoorro. A cobbrança da taaxa não é cabível
quanddo o paciiente realizzar apenass consulta médica ee/ou nebulizações
subseequentes.
5.8.2. TAXA
A DE ADM
MISSÃO E REGISTRO: visa cobbrir as desppesas de reccepção,
abertuura ou desarquivamennto do pronntuário, regiistros e anootações de toda a
docum
mentação exxigida, reseerva e prepaaro da acom
modação parra o pacientte. Essa
taxa ppoderá ser cobrada a ccada internaação. Igualm
mente, a taxxa será devida nos
casoss de utilizaçãão do Centrro Cirúrgicoo por pacienttes externoss.
5.9..

ALIME
ENTAÇÃO
O PARA A
ACOMPANHANTE: aas despesass com alimeentação
do acom
mpanhante, independenntemente daa idade do ppaciente, podderão ser coobradas
conform
me valores constantes na Tabelaa de Serviçços Hospitaalares do P
Pró-Ser,
mediantte a apreesentação dde comproovantes de fornecimeento da refeição
r
devidam
mente atestaados por meio da assinaatura do acompanhante..

5.100. GASOT
TERAPIA::
5.10.1. Os ggases mediccinais deverrão ser cobbrados connforme valoores constanntes na
Tabella do Pró-Seer, por horaa indivisíveel.
5.10.2. Excettua-se à reggra estipuladda no item 5.10.1 o oxxigênio sob
b cateter uttilizado
para nebulizaçãão, que seráá cobrado na proporçãoo de 15 (quiinze) minuttos para
cada sessão.
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