
ANEXO V

INSTRUÇÃO PARA A DEVIDA UTILIZAÇÃO DO CISSFA

1.- Os valores atribuídos aos procedimentos referenciados no grupo de código 10000000, não serão objeto 

de  cobrança  pelas  Organizações  Militares  de  Saúde  (OMS)  aos  Fundos  de  Saúde  da  Forças  Armadas, obedecendo o 

disposto nos Art. 24 e 25 do Decreto nº 92.512, de 02 de abril de 1986.

2 - Os valores atribuídos aos procedimentos referenciados no grupo de código 30000000 referem-se a CUSTO 

OPERACIONAL para a devida realização dos mesmos.

2.1 - CUSTO OPERACIONAL compreende os valores atribuídos aos serviços e materiais empregados na preparação para a 

execução do procedimento a ser realizado, tais como:

2.1.1  - Taxa  de  Sala:  Visam cobrir,  exclusivamente,  o  custo  do  espaço  físico, móveis  e  equipamentos permanentes     da     

sala,     esterilização     e     uso     do     instrumental     cirúrgico     básico     e     dos Equipamentos/Instrumentos Especiais 

requeridos para o procedimento.

2.1.2  -  Paramentação  Cirúrgica:  Vestimenta  cirúrgica  da  equipe  (Gorro,  Avental,  Mascara)  e  Uso  de Instrumental 

Permanente (esterilização).

2.1.3   -   Taxa   de   Admissão   e   Registro   que   visa   cobrir   as   despesas   de   recepção,   abertura   ou desarquivamento  do  

prontuário,  registros  e  anotações  de  toda  a  documentação  exigida,  material  de expediente, reserva e preparo do respectivo 

2.1.4 - Taxa de Uso de Equipamentos: visa cobrir o custo da depreciação dos equipamentos decorrente de sua utilização.

2.1.5  -  SALA  DE  RECUPERAÇÃO  POS  ANESTÉSICA:  aposento  composto  por  um  ou  mais  leitos, exclusivamente  

para  Pacientes  em  observação  após  o  ato  cirúrgico,  até  sua  transferência  para  o alojamento reservado ou alta hospitalar. O 

tempo de permanência varia de acordo com o tipo de anestesia utilizada e situa-se no Centro Cirúrgico ou Obstétrico.

2.1.6  -  SALA  DE  OBSERVAÇÃO:  aposento  composto  por  um  ou  mais  leitos,  exclusivamente  para Pacientes,  contendo  

camas  ou  macas.  Situa-se  em  pronto  socorro,  sendo  destinada  a  observação  do paciente após atendimento ou exame, por 

um período máximo de 6 (seis) horas.

3 - Exames de Imagem

3.1 - Medicina Nuclear  - Código 40700003: Os Radiofármacos e Filmes serão cobrados seguindo o item 4 destas Orientações.

3.2 - Radiologia  - Códigos 40800008, 40900002, 41000005 e 41100005: Os materiais e contrastes serão cobrados seguindo os 

item 4 destas Orientações.

4  - Os Materiais  Descartáveis e Medicamentos  utilizados  na realização  do Serviço/Procedimento, serão cobrados de 

acordo com as instruções a seguir:

4.1 - Os materiais descartáveis serão cobrados pelo valor da Nota Fiscal à época de suas aquisições pelas OMS.

4.1.1 - Os materiais que porventura não estiverem incluídos na Tabela acima citada serão cobrados pelo valor da Nota Fiscal à 

época de suas aquisições pelas OMS.

4.2 - Os medicamentos serão cobrados pelo valor da Nota Fiscal à época de suas aquisições pelas OMS.

4.2.1  -  Os  medicamentos  não  disponíveis  na  farmácia  hospitalar  que  forem  adquiridos  no  comércio varejista serão 

cobrados pelo valor da nota fiscal de aquisição.

4.3 - As Órteses, Próteses e Materiais Especiais serão cobrados pelo valor da Nota Fiscal do fornecedor.

4.4  -  Os  filmes  radiológicos  serão  remunerados  conforme  as  diretrizes  do  Colégio  Brasileiro  de Radiologia (CBR).

5 - Diárias  -   Código 90101000

5.1 - Diária de Internação.

5.1.1 - Inclui-se no valor das Diárias:

a) ocupação do espaço físico;

b)  utilização  das  camas  com  as  roupas  necessárias  e  dos  móveis  específicos  de  cada  alojamento;

c) limpeza e desinfecção do ambiente;

d) alimentação completa para o paciente, prescrita pelo médico assistente EXCETO, alimentação enteral e parenteral;

e)  Cuidados  médicos  e  atendimento  de  enfermagem  para  a  boa  evolução  do  paciente,  EXCETO  os procedimentos 

incluídos nos serviços especiais, previstos nesta tabela.

5.1.2 - Inclui-se, exclusivamente, na Diária de Apartamento, acomodação para 01 (um) acompanhante.

5.1.2.1 - A alimentação do acompanhante, quando solicitada e fornecida, será cobrada de acordo com esta Tabela.

5.2 - Diária de UTI/NEONATAL.

5.2.1 - Inclui-se, excepcionalmente, na Diária de UTI:

a)      utilização      dos      seguintes      Equipamentos/Instrumentos      Especiais:      DESFIBRILADOR (CARDIOVERSOR),   

MONITOR   CARDIÁCO,   ASPIRADOR,   CAPACETE   DE   HOOD,   BERÇO AQUECIDO e INCUBADORA.

b) Atendimento integral de enfermagem;

6 - Os valores atribuídos aos procedimentos referenciados nos grupos de códigos 20100000, 40100000, 40200000,  40300000,  

40400000,  4050000  e  4060000,  incluem-se  no  CUSTO  OPERACIONAL  os materiais e/ou medicamentos utilizados para a 


