
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

TERMO ADITIVO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO 009/2005 – PAe – 0004184-
02.2014.4.01.8000.

Credenciante: União/TRF-1ª Região, CNPJ 03.658.507/0001‑25, sediado na Praça dos
Tribunais Superiores, Bloco A, Brasília‑DF, representado por seu Diretor-Geral, Carlos
Frederico Maia Bezerra, CPF 480.325.571-72 e RG 1015832-SSP/DF.
Credenciada: Fundação Antônio Prudente – AC Camargo, inscrita no CNPJ
60.961.968/0001-06, situada na Rua Professor Antônio Prudente, n. 211, Liberdade, São
Paulo, CEP 01509-900, telefone (55-11) 21895000, e-mail comercial@hcancer.org.br,
neste ato representada por seu Diretor Presidente Dr. José Hermílio Curado, CPF
672.313.908-97 e por seu Diretor Vice- Presidente Dr. Ademar Lopes, CPF
094.260.276-53.
Fundamento legal: Lei 8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL
(Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em
sessão de 09/04/2014, e homologada pelo Conselho de Administração, sessão de
22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006.

Cláusula primeira – Do objeto. Este instrumento tem como objeto alterar diversas cláusulas do
Termo de Credenciamento 009/2005, inclusive a do preço, que passa a ser regido pelo conjunto de
cláusulas do anexo.   
Cláusula segunda – Da vigência. Este termo passa a ter vigência na data da sua assinatura, com
efeitos financeiros desde 01/11/2014.
Cláusula terceira – Da publicação. Extrato deste instrumento será publicado na imprensa oficial,
conforme parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993.
Cláusula quarta – Do foro. Elegem as partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro Federal em
São Paulo - SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento.
Concordes as partes, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.
Brasília,          de Junho de 2016.
 
CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Credenciante - União/TRF/1ª Região
 
 
JOSÉ HERMÍLIO CURADO
 
 
ADEMAR LOPES
Credenciada – Fundação Antônio Prudente

 



ANEXO - 4º Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento 009/2005
(TERMO DE CREDENCIAMENTO 009/2005 CONSOLIDADO)

Credenciante: União/TRF-1ª Região, CNPJ 03.658.507/0001‑25.
Credenciada: Fundação Antônio Prudente, CNPJ 60.961.968/0001-06.

 
Cláusula primeira - Do objeto. Este instrumento tem por objeto a prestação, pela Credenciada, de
serviços médico-hospitalares para tratamento na especialidade ONCOLOGIA, e demais
especialidades e serviços disponíveis pertinentes ou inerentes aos procedimentos oncológicos, em
regimes ambulatorial, internação clínica e cirurgia, serviços auxiliares ao diagnóstico e terapias,
conforme cadastro de pessoa jurídica.
1.1 - Os serviços serão prestados aos Beneficiários por médicos integrantes do Corpo Clínico da
Credenciada, não havendo qualquer exclusividade entre as partes contratantes.
1.2 - A Credenciada reserva-se o direito de recusar qualquer paciente por motivo de disponibilidade
de acomodação ou especialidade médica, ou de ordem clínica, que possam pôr em risco os interesses a
sua própria segurança, e também a segurança dos demais pacientes internados no seu hospital.
1.3 - Durante a vigência contratual, o Credenciante não poderá interferir nas condutas terapêuticas
adotadas pelos profissionais do corpo clínico mantido pela Credenciada.
Cláusula segunda - Da finalidade. A finalidade deste credenciamento é oferecer aos magistrados e
servidores do TRF-1ª Região, das Seções e Subseções Judiciárias, bem como aos seus dependentes,
serviços imprescindíveis à preservação da saúde.
Cláusula terceira - Da clientela. A clientela dos serviços objeto deste instrumento é formada,
exclusivamente, pelos inscritos no Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores da Justiça
Federal de Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região - PRO-SOCIAL.
Cláusula quarta - Das obrigações da Credenciada.  A Credenciada obriga-se a:
4.1 - manter todas as condições que ensejaram o credenciamento, particularmente no que tange à
regularidade fiscal, à capacidade técnica e operativa, instalações adequadas, equipamentos e materiais
de qualidade e de quadro técnico‑profissional qualificado, com padrão igual ou superior ao declarado
na proposta de prestação de serviços;
4.2 - prestar a assistência aos beneficiários do PRO-SOCIAL, em suas instalações e dependências, por
seu quadro técnico-profissional;
4.3 - informar ao Credenciante eventuais alterações promovidas no ato constitutivo, estatuto ou
contrato social da empresa, bem como atualizar os documentos que tenham validades expiradas;
4.4 - comunicar, formalmente ao Credenciante, eventual mudança de endereço de suas instalações
físicas, para fins de nova inspeção, o que implicará reavaliação da qualificação técnica e operacional,
somente podendo atender nas novas instalações após expressa autorização do Credenciante;
4.5- tratar e atender os beneficiários do PRO-SOCIAL com urbanidade, diligência e sem
discriminação;
4.6- manter atualizada, perante o Credenciante, a relação dos profissionais e serviços especializados
apresentados na proposta, bem como, informar quando da inclusão e alteração de qualquer código na
tabela própria, incluindo, os definidos para materiais e medicamentos.
4.7– apresentar a cobrança dos serviços prestados de forma clara e objetiva, informando os
respectivos códigos e valores com honestidade, lealdade e probidade;
4.8- acompanhar o preposto indicado pelo Credenciante nas fiscalizações às instalações da
Credenciada;
4.9 - responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais e previdenciários incidentes sobre os
valores dos serviços prestados e comprovar, mediante apresentação de documentos, eventual isenção
tributária de que seja beneficiário;
4.10 - observar, em todos os procedimentos, as orientações técnicas e operacionais constantes das
tabelas adotadas pelo PRO-SOCIAL e respectivas instruções gerais, bem como de outras orientações



contidas em correspondências encaminhadas pela Administração do Pro-Social;
4.11 – É vedada a exigência de prestação pecuniária por parte do Credenciado aos beneficiários do
programa, por qualquer meio de pagamento referente aos procedimentos contratados e autorizados,
excetuando-se os casos de procedimentos não autorizados/contratados pelo Credenciante, bem como
aqueles previstos na regulamentação da saúde suplementar de mecanismos de Regulação Financeira
da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Parágrafo único. Fica vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto deste instrumento.
Cláusula quinta - Das obrigações do Credenciante. O Credenciante obriga-se a:
5.1 - efetuar os descontos e recolhimentos tributários previstos em lei;
5.2 - fiscalizar a prestação dos serviços por meio de perito/auditor sob seu exclusivo comando;
5.3 - responsabilizar-se pelo pagamento das despesas autorizadas, em conformidade com tabelas e
preços previstos neste instrumento;
5.4 - zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste termo.
Cláusula sexta - Do atendimento. À Credenciada incumbe a observância, nos atendimentos, das
regras a seguir:
6.1 - O atendimento aos beneficiários dar-se-á mediante apresentação da Carteira de Beneficiário
expedida pelo PRO-SOCIAL, acompanhada de hábil documento de identificação.
6.1.1 - O Credenciante será responsável por todas as despesas do atendimento a pessoa já excluída do
plano de saúde, mas que ainda conserve carteirinha emitida, desde que a Credenciada não tenha sido
previamente informada da referida exclusão.
6.1.2. A Credenciada autoriza a Credenciante a obter do paciente ou responsável pela internação a
devida subscrição do Termo de Internação e Responsabilidade, garantindo eventual negativa da
Credenciante, assim como eventuais procedimentos e serviços não cobertos pela mesma.
6.1.3. Na hipótese de internação
em acomodação superior, em caráter temporário ou permanente, a pedido do beneficiário ou de seu
responsável legal, caberá à Credenciada negociar diretamente com o solicitante e dele cobrar o valor
correspondente à diferença entre o preço da acomodação coberta por este instrumento e o da
acomodação disponibilizada em face do referido pedido. O mesmo procedimento é aplicável quanto à
diferença de preço relativa a honorários de profissionais, taxas e outras despesas que decorram da
solicitada alteração da acomodação.
6.2 - Autorização prévia expedida pelo Credenciante para procedimentos cirúrgicos eletivos (que
devem conter laudo médico justificando a necessidade), internações eletivas, tratamentos
dermatológicos e tratamentos seriados (psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e outros).
6.3 - Procedimentos exclusivamente estéticos não terão cobertura.
6.4 – Nos casos de emergência, a Credenciada prestará assistência e internação mediante emissão de
guia de atendimento. Caso a internação tenha previsão superior a 72 horas, a Credenciada deve
orientar o paciente ou responsável a requerer autorização ao PRO-SOCIAL. A não manifestação deste
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas implicará tácita autorização.
6.5 - Alterações relativas aos procedimentos de autorização serão efetuadas exclusivamente pelo
Credenciante, comunicando à Credenciada por meio de ofício ou correspondência eletrônica.
6.6 - As guias padrão TISS estão disponíveis neste endereço:
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/acoes-e-programas/pro-social/pro-social/assistencia-
indireta/guias-e-formularios/.
6.7 - Não serão aceitas guias com rasuras e/ou erros no preenchimento. O correto preenchimento da
Guia confere maior agilidade ao seu cadastramento na seção de faturamento e no efetivo pagamento.
Cláusula sétima - Do corpo clínico da Credenciada. O corpo clínico da Credenciada é o constante
do Anexo II.
7.1 - Alterações no corpo clínico poderão ser realizadas por simples registro nos autos, mediante
prévia autorização do Credenciante, solicitada por escrito.

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/acoes-e-programas/pro-social/pro-social/assistencia-indireta/guias-e-formularios/


Cláusula oitava - Do acréscimo e da supressão de procedimento. Eventual acréscimo ou supressão
de procedimentos/ especialidades poderá ser feito por meio de apostilamento ao presente termo de
credenciamento, após prévia autorização pelo Credenciante.
Cláusula nona - Do preço. Os serviços serão pagos de acordo com as regras a seguir:
9.1 – Coeficiente de honorários médicos, coeficiente de honorários SADT: Tabela CBHPM 5ª edição
de outubro 2014.
9.2 - Medicamentos: valores constantes do Guia Farmacêutico Brasíndice, coluna PMC – SP, exceto
para medicamentos de uso restrito hospitalar que serão acrescidos de 38,24% (trinta e oito por cento e
vinte e quatro centésimos), sobre o preço de fábrica, a título de operacionalização.
9.3 - Material descartável e OPMEs: preço máximo limitado ao previsto na Tabela Simpro, com
margem de comercialização de 15% (quinze por cento).
9.4 – Materiais não constantes na Simpro: valor de aquisição mais 15% (quinze por cento) de
comercialização.
9.5 – Taxas e diárias, consultas e serviços hospitalares :  constante do ANEXO I
Cláusula décima - Da renegociação de preços. O preço dos serviços objeto do presente
credenciamento acompanhará o da tabela citada na cláusula nona.
10.1 - Eventual renegociação respeitará periodicidade mínima de um ano, contado da assinatura deste
instrumento ou da última repactuação.
10.2 - A renegociação deverá ser pleiteada dentro da periodicidade estabelecida no subitem 9.1, sob
pena de ocorrer preclusão lógica de exercício desse direito.
10.3 - A renegociação será precedida de solicitação tempestiva da Credenciada e terá como balizador
a variação do IPCA apurado no período.
10.4 - Os efeitos financeiros da renegociação serão devidos somente a partir da data do pedido,
observado o interregno mínimo de doze meses, contados da data da assinatura do credenciamento ou
da última renegociação.
Cláusula décima primeira - Do pagamento. A cobrança dos serviços prestados será feita
quinzenalmente pela Credenciada, com datas estimadas para o dia 05 e 20 do mês correspondente,
seguindo orientação do item 10.1, não sendo aceitas Guias de encaminhamento com prazo superior a
180 (cento e oitenta) dias, contados do atendimento, cujo faturamento deverá ser feito no padrão TISS
e encaminhado eletronicamente por meio de arquivo XML - eXtensible Markup Language (as
instruções para o faturamento eletrônico estão disponíveis no
site: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/acoes-e-programas/pro-social/pro-social/sistemas/e-
pro-social/ ).
11.1 – A Credenciada deverá encaminhar o faturamento XML através do site
www.trf1.jus.br/prosocial, nas versões acordadas entre as partes, atualmente, versão 2.02.03,
considerando a tabela de preços descrita no Anexo I.  A despesa física deverá vir acompanhada do
protocolo de entrega do XML emitido através do portal de serviços do Pro-Social e o prazo para o
pagamento contará a partir do recebimento da despesa física, atente-se ao cronograma de entrega
constante no termo de credenciamento e obedecendo a seguinte orientação de apresentação:

TABELA TABELA DE PREÇO
TUSS 22

TAXAS 18
CÓDIGOS TISS MATERIAIS (SIMPRO) 12

CÓDIGOS TISS MEDICAMENTOS (BRASÍNDICE) 05

11.2 - O faturamento eletrônico não isenta a Credenciada do envio dos documentos originais de
cobrança, acompanhados dos comprovantes de prestação de serviços e demais anexos, devidamente
assinados pelos beneficiários ou seus responsáveis e pela Credenciada.
11.3 - Consideram-se demais anexos, citados no subitem 11.2, solicitações de exames, relatórios de
despesas médico-odonto-hospitalares, medicamentos, boletins anestésicos e quaisquer outros meios
necessários à comprovação de despesas, ressalvadas as hipóteses contempladas no código de ética

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/acoes-e-programas/pro-social/pro-social/sistemas/e-pro-social/
http://www.trf1.jus.br/prosocial


médica e as situações de reconhecido sigilo, confidencialidade ou respeito à privacidade do paciente,
que serão afastadas em caso de solicitação formulada pelo médico-perito do Credenciante.
11.4 - O pagamento será realizado mediante comprovação de regularidade do documento fiscal, de
acordo com a validade das seguintes certidões:
a) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
(Receita Federal e Dívida Ativa da União/Procuradoria da Fazenda Nacional);
b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS);
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Justiça do Trabalho).
11.5 - A liquidação da despesa e o pagamento dos serviços prestados dar-se-á em 15 (quinze) dias e
compreende: recebimento da documentação do faturamento; abertura e autuação do processo;
conferência do arquivo eletrônico XML recebido; análise e auditoria das contas (guias
médicas/odontológicas e contas de internação hospitalar); glosas e demais procedimentos necessários
à verificação da regularidade da prestação do serviço.
11.6 - Havendo atraso no prazo estipulado no subitem 11.5 desta Cláusula, não ocasionado por culpa
da Credenciada, o valor devido será corrigido monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA e sobre o montante devido incidirão juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao
mês, pro rata, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para o
pagamento e o da sua efetivação, bem como a incidência de multa contratual no importe de 2% (dois
por cento) sobre o seu valor total da fatura não paga. A Credenciada deverá formular o pedido de
correção monetária, por escrito, ao Credenciante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do
respectivo documento de cobrança.
11.6.1. Não obstante os encargos acima, fica a Credenciada autorizada a suspender novos
atendimentos em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias. Após esse prazo, sem o pagamento de
qualquer fatura será considerado imediatamente extinto o credenciamento, sem necessidade de
qualquer aviso, permanecendo, porém os direitos já adquiridos em decorrência dos serviços prestados
e daqueles que prestará em decorrência dos atendimentos que impossibilitem a transferência para
outra instituição de saúde.
11.7 - Erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa
implicará sustação do pagamento até que a Credenciada efetive a correção, hipótese que restituirá
todo o prazo previsto no subitem 11.5, sem quaisquer ônus para o Credenciante.
11.8 - A nota fiscal deverá ser emitida separadamente, por centro de custo, em nome do TRF-1ª
Região para os servidores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a ser entregue no SAS, Quadra
1, Bloco “C”, Edifício Anexo I, Térreo - Brasília/DF, CEP 70.096-900; e em nome da Justiça Federal,
para os servidores da Seção Judiciária do Distrito Federal, a ser entregue no SAS, Quadra 4, Bloco
“D”, lote 7, 9º andar - Edifício Sede II - Brasília/DF.
11.9 – Nas ações judiciais em que, por força de liminar, decisão antecipatória dos efeitos da tutela ou
decisão de mérito, a credenciada tenha sido compelida a realizar procedimento ou tratamento médico-
hospitalar para o servidor ou seus dependentes, vinculados ao contrato, expressamente negado pelo
Pro-Social, a CREDENCIANTE suportará respectivas despesas, desde que chamada à lide, e o
procedimento siga em curso na Justiça Federal.
a) Nos casos em que, por impedimento legal, o processo judicial não comportar intervenção de
terceiros, qualquer procedimento ou tratamento médico-hospitalar que venha a ser realizado pela
CREDENCIADA mediante liminar judicial, decisão antecipatória dos efeitos da tutela ou decisão de
mérito, a responsabilidade financeira será exclusivamente da CREDENCIANTE.
Cláusula décima segunda - Da glosa. Ao Credenciante é reservado o direito, mediante análise
técnica e financeira, de glosar total ou parcialmente os procedimentos apresentados em desacordo com
as disposições contidas no presente instrumento.
12.1 - O Credenciante poderá exigir a apresentação de documentos complementares à realização das
análises, inclusive o Relatório de Auditoria Hospitalar - RAH, quando for o caso.
12.2 - As glosas serão deduzidas pela unidade de preço que serviu de base de cálculo para a cobrança
da despesa realizada, e à Credenciada será enviado relatório consubstanciado contendo as devidas



justificativas.
12.3 - A Credenciada poderá apresentar recurso das glosas no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
contados da data do seu recebimento.
12.4 - O recurso deverá conter:
a) número da nota fiscal ou outro documento de cobrança;
b) número do processo;
c) nome do beneficiário e matrícula;
d) data de atendimento;
e) discriminação do(s) item(ns) glosado(s);
f) valor do(s) item (ns) glosado(s);
g) fundamentação para a revisão da glosa.
12.5 - A Credenciada somente poderá recorrer de cada glosa uma única vez, salvo o direito de petição
da Lei 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
12.6 - Os valores eventualmente pagos a maior à Credenciada, apurados em regular processo
administrativo, serão descontados de pagamentos eventualmente devidos pelo Credenciante à
Credenciada, ou saldados mediante depósito na conta corrente do Pro-Social a ser informada, no prazo
de 10 (dez dias) dias, ou, ainda, cobrados judicialmente, nessa ordem.
Cláusula décima terceira - Da dotação orçamentária. Os recursos consignados no Orçamento
Geral da União em cada exercício, destinados aos pagamentos das despesas com assistência à saúde
dos servidores do TRF-1ª Região, tão logo sejam empenhados, será providenciada pelo Tribunal a
publicação de extrato da respectiva nota de empenho no Diário Oficial da União.
13.1 – Os recursos consignados no Orçamento Geral da União serão complementados, quando
necessário, com recursos próprios do Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores da
Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região.
Cláusula décima quarta - Das penalidades. Pela inexecução total ou parcial do presente instrumento
e na forma do  art. 87, inciso I da Lei 8.666/93, o CREDENCIANTE poderá aplicar à
CREDENCIADA a penalidade de advertência, garantida a defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento do ofício comunicando a instauração do processo administrativo.
14.1 - Em caso de reincidência, fica reservado ao Credenciante o direito de resolver o presente
instrumento, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
14.2 - Cabe recurso da aplicação da penalidade prevista no caput desta cláusula e da resolução
prevista no subitem 14.1, de acordo com o art. 109, I, "f", da Lei 8.666/1993.
Cláusula décima quinta - Da vigência. A partir da assinatura, este instrumento vigorará pelo tempo
que for conveniente às partes, observados os termos da cláusula décima quarta.
Cláusula décima sexta - Da resilição. Observadas as hipóteses de resolução previstas nos
subitens 11.6.1 e 14.1, mediante formal comunicação/notificação da parte interessada, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá este ajuste ser denunciado. O distrato poderá ser
efetivado em qualquer momento, garantida a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento.
16.1 - A extinção deste ajuste não afasta a responsabilização da credenciada por falhas verificadas
durante sua regular vigência, sobretudo em se tratando de processo de penalidade em curso.
Cláusula décima sétima - Da publicação. Extrato deste instrumento será publicado na imprensa
oficial, conforme parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993.

 
 

Anexo I ao Termo de Credenciamento 009/2005 consolidado
 



 
TABELA DE PREÇOS DE DIÁRIAS E SERVIÇOS HOSPITALARES

                                                                                                                Vigência 1/11/2014
CÓDIGO DIÁRIAS VALOR
1000094 Enfermaria 356,14
1000086 Apartamento 712,30
1000108 UTI (Diária Fechada sem cobrança de taxas adicionais) 2.611,76
1003018 UTI Pediátrica (Diária Fechada sem cobrança de taxas adicionais) 2.493,05
1000337 Isolamento 736,04
1000035 Transplante de Medula 949,73
CÓDIGO TAXAS DE SALAS CIRÚRGICAS ONCOLÓGICAS VALOR
76000680 Taxa de Sala Cirúrgica Pequena (2 hs) 693,31
76000698 Taxa de Sala Cirúrgica Média (3 hs) 937,86
76000701 Taxa de Sala Cirúrgica Grande (4 hs) 1.182,43
76000710 Taxa de Sala Cirúrgica Especial (5 hs) 1.417,48
76000728 Taxa de Sala Cirúrgica Hora Adicional 137,72
CÓDIGO TAXAS DE SALAS DIVERSAS VALOR
2000558 Taxa de Sala de Procedimento de Ambulatório 293,68
2001120 Taxa de Sala de Endoscopia/Broncoscopia/Estomatologia/Fotocoagulação 209,78
2000671 Taxa de Sala de Observação até 02 horas 54,54
CÓDIGO TAXAS DE AMBULATÓRIO E PRONTO ATENDIMENTO VALOR
4000159 Aplicação de Injeção (IM/EV) 6,56
4000280 Enteroclisma (Lavagem Intestinal) 17,57
4000485 Instalação de Catéter de SwanGans 36,30
4000175 Instalação de Soro 9,52
4000299 Sondagem Vesical ou Gástrica 17,57
CÓDIGO TAXAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES VALOR
4000191 Aplicação de Morfina Epidural 30,95
4000426 Aplicação IntraTecal (Punção Cisterno SubOccipital e Punção Lombar) 108,00
4000116 Aplicação por Porth a Cath ou Broviac 93,13
4000450 Instalação de Intracath 36,30
4000310 Irrigação Contínua 23,82
4000469 Paracentese ou Toracocentese 125,55
4001104 Quimioterapia 148,24
4000213 Taxa de Instalação de Dieta Enteral (Gavagem) (p/sessão) 24,41
4000221 Taxa de Instalação de Dieta Parenteral (p/sessão) 40,77
5001678 Refeição p/ Acompanhante  Almoço/Jantar 29,85
5001686 Refeição p/ Acompanhante Desjejum 14,92
CÓDIGO CURATIVOS VALOR
77000604 Curativo Grande Oncológico 88,11
77000612 Curativo Médio Oncológico 72,72
77000620 Curativo Pequeno Oncológico 40,55
CÓDIGO TAXAS DE APARELHOS DIVERSOS VALOR
3000418 Aspirador (p/sessão) 7,47
3000574 Bisturi Elétrico (p/uso) 49,69
3000582 Bomba de Sucção Contínua (Emerson) (p/hora) 16,37
3000876 Bomba Infusora (p/hora) 10,12
3000515 Cardioversão/Desfibrilador 35,11
3001074 Capnógrafo (p/hora) 16,66
3000353 Intensificador de Imagem (p/uso) 79,77
3001066 Marca-Passo de Demanda/Externo (p/24 horas) 149,95
3000817 Microscópio Cirúrgico (p/hora) 60,11
3000825 Monitor Cardíaco/Débito (p/hora) 16,66
3001082 Oxímetro de Pulso (p/hora) 16,66
3000892 Respirador à pressão (Bird Mark) (p/hora) 8,92
3000884 Respirador à volume microprocessado (Servo, Bird 8400, Secrist) (p/hora) 30,95
3001660 Taxa de Uso de Aspirador Ultrasonico (Cavitron) 210,04
3000867 Taxa de Uso do Aparelho de Videolaparoscopia 770,00
CÓDIGO GASOTERAPIA VALOR
6001007 Inalações p/ sessão 10,37
6000990 Nebulização Continua 78,31
6001040 Oxigênio (p/hora) 20,98
6001058 Protoxido de Nitrogênio (p/hora) 68,53
CÓDIGO PACOTES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS VALOR
35020083 Braquiterapia de Alta Taxa de Dose 2.750,00
31080111 Cintilografia de Corpo Total com 18 FDG Pet CT (Radiofármaco de acordo com o Brasíndice vigente) (Vigência 24/02/06) 2.262,66
27050017 Coleta de Medula Óssea 13.879,25
27050025 Coleta Stem Cell 3.931,40
51010399 Emissão Otoacústica 49,91
60010274 Pacote Tratamento de CA de Tireóide 6.985,44
60990034 Radioterapia Intra Operatória de Mama 10.488,64
21090025 Hercept Test (Imunoperoxidase da mama) 359,36
28041062 Imunofenotipagem 532,39
4000567 Instrumentador Cirúrgico Porte de 2 a 4  (Vig 21/08/06) 53,24
4000568 Instrumentador Cirúrgico Porte de 5 a 8  (Vig 21/08/06) 106,48
32080174 Mamotomia  2.395,76
35010118 Planejamento 199,65
30030013 Quimioterapia de Alta Dose com TAMO 22.000,00
35010100 Simulação 133,10



27041018 Teste de DNA Vírus HCV p/ Técnica de Amplificação 206,25
27040976 Teste de DNA Vírus HIV p/ Técnica de Amplificação 206,25
35030186 Vac Fix 343,75
Observação *Conforme composição do pacote acordado contratualmente
73170077 BRCA1 BRCA2 5.969,04
CÓDIGO OUTROS VALOR
 Tabela de Honorários CBHPM 5ª edição  -
 Consulta 75,00
10900 Consulta Nutricional Ambulatorial 55,00
 Banco de Sangue: 1,5 x A Tabela CBHPM 5ª edição  -
 Materiais: Simpro com 15% de taxa de comercialização  -
 Materiais não constantes na Simpro: Valor de Aquisição + 15% taxa de comercialização  -

 Medicamentos de uso Restrito Hospitalar inclusive Quimioterápicos: Preço Fábrica com acréscimo de 38,24%, referente aos custos
de armazenamento, distribuição, manipulação, unitarização, dispensação, controle e aquisição  -

 Medicamentos: Brasíndice PMC  -
 Retorno de Consulta: 15 Dias  -
 

 
Anexo II ao Termo de Credenciamento 009/2005 Consolidado

 
 

Nome CRM Especialidade
Felipe José Fernández Coimbra CRM 93020 Abdomen
Fernando Augusto Soares CRM 40110 Anatomia Patológica
Eduardo Henrique Giroud Joaquim CRM 44533 Anestesiologia
Patrícia Helena Pecora Liberman CRFA  4500 Audiologia
Rafael Colella CRM 30942 Banco de Sangue
Luiz Paulo Kowalski CRM 36404 Cabeça e Pescoço
Maria Lúcia de Pinho CRM 82355 Cirurgia Pediátrica
Humberto João Rigon Jr CRM 33925 Clínica Médica
Sandra Caires Serrano CRM 83166 Cuidados Paliativos
José Oswaldo de Oliveira Júnior CRM 31963 Dor
Flávio Augusto Ismael Pinto CRM 126726 Emergência
Joilma Rodrigues de Lima CRM 92102 Endocrinologia Adulto
Fabiana de Moraes Penteado CRM 97045 Endocrinologia Pediátrica
Wilson Toshihiko Nakagawa CRM 59519 Endoscopia Digestiva
Fábio de Abreu Alves CRO 83680 Estomatologia
Petrus Paulo Combas Eufrazio da Silva ABMF 228/1047 Física Médica
Celena Freire Friedrich CREFITO 13024-F Fisioterapia
Elisabete Carrara de Angelis CRFA 4852 Fonoaudiologia
Glauco Baiocchi Neto CRM 97051 Ginecologia
Fernanda de Oliveira Santos CRM 97397 Hematologia
Claudia Maria Rodrigues Alves CRM 54222 Hemodinâmica
Rubens Chojniak CRM 66115 Imagem
Ivan Leonardo Avelino França e Silva CRM 93300 Infectologia/SCIH
Marcon Censoni de Avila e Lima CRM 95746 Internista
José Luiz Barbosa Bevilacqua CRM 78779 Mastologia
Marina Harume Imanishe CRM 88766 Nefrologia Adulto
Marcela Ferreira de Noronha CRM 125337 Nefrologia Pediátrica
Paulo Issamu Sanematsu Jr. CRM 27775 Neurocirurgia
Antonio Alberto Zambon CRM 32280 Neurologia Adulto
Jone Robson de Almeida CRM 45888 Nutrologia
Martha Maria Motono Chojniak CRM 63175 Oftalmologia
Maria Isabel A. de S. Waddington Achatz CRM 105322 Oncogenética
Marcello Ferretti Fanelli CRM 83777 Oncologia Clínica
João Pedreira Duprat Neto CRM 49571 Oncologia Cutânea
Cecília Maria Lima da Costa CRM 77799 Pediatria
Maria Teresa Duarte Pereira da Cruz CRM 48076 Psiquiatria/Psicologia
Antônio Cássio de Assis Pellizzon CRM 59714 Radioterapia
Charles Edouard Zurstrassen CRM 90493 Imagem / Radiologia Intervencionista
Heloisa Galvão do Amaral Campos CRM 44108 Reparadora
Jefferson Luiz Gross CRM 68099 Tórax
Eduardo Antunes da Fonseca CRM 62226 Transplante Hepático
Pedro Caruso CRM 70479 UTI Adulto
Fabíola Peixoto Ferreira La Torre CRM 95957 UTI Pediátrica



Kenji Nishinari CRM 75968 Vascular
Gustavo Cardoso Guimarães CRM 80506 Núcleo de Urologia
Samuel Aguiar Jr. CRM 84495 Núcleo de Tumores Colorretais
Suely Akiko Nakagawa CRM 82918 Núcleo de Ortopedia
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