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1. APRESENTAÇÃO 
 

 

O Plano SC Saúde possui 180 mil pessoas seguradas, entre servidores e seus 

dependentes. A manutenção do Plano é por um Fundo de Assistência, sem fins lucrativos, 

criado por lei e com avaliação atuarial permanente. 

Para os Segurados, a prioridade do Plano é a Atenção e Cuidado da Saúde. 

Para o prestador de serviço será um plano inovador e transparente. 

É o primeiro plano de saúde no Estado que será totalmente informatizado. Os médicos 

solicitarão as consultas, internações, procedimentos e os eventuais exames no software do SC 

Saúde, que fornecerá ao prestador a validação em tempo real, as coberturas e regras 

contratuais,  evitando  glosas  e  insatisfação  dos  segurados.  Os  prestadores  de  serviços 

auxiliares de diagnose e terapia farão a execução dos exames já solicitados e autorizados no 

software. Os hospitais irão realizar os procedimentos já autorizados e validados via software, e 

poderão solicitar as urgências e emergências diretamente no software, onde terão de forma on 

line as respostas às solicitações. 

Considerando a legislação que regulamenta o Plano SC Saúde, foi necessário 

estabelecer critérios na relação entre o Plano e a Rede Credenciada. Tendo como um dos 

pilares a transparência na relação com o prestador, o Plano SC Saúde elaborou o Manual de 

Prestadores. 

O Manual possui dois grandes capítulos. O primeiro capítulo apresenta de forma 

resumida, todas as regras administrativas do Plano. Já no segundo capitulo, são abordadas 

questões técnicas relativas a diversas especialidades médicas. 

Qualquer alteração no regimento técnico deste manual será divulgada através de 

consulta pública, por um período de 30 dias, antes da sua efetivação. 
 
 
 

Seja bem vindo à Rede Credenciada do SC Saúde! 
 

 
 
 
 

2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PLANO SC SAÚDE 
 
 
 
2.1 O PLANO SC SAÚDE 

 

 

Em 2005, foi instituído o Plano de Saúde dos Servidores do Estado de Santa Catarina, 

por meio da lei 306/2005 e regulamentado pelo Decreto 621/2011. 

O plano, atualmente denominado Plano SC Saúde, consiste em ações de medicina 

preventiva e curativa, com cobertura para atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, 

bem como para os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento prestados aos segurados, 

na forma estabelecida em regulamento. 

O Plano SC Saúde não tem fins lucrativos e é administrado pela Secretaria de Estado 

da Administração do Governo do Estado de Santa Catarina, mantido pelo Fundo do Plano de 

Saúde dos Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina. 
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Para que o plano acompanhe as melhores práticas de gestão, combinadas com a 

satisfação dos servidores e sustentabilidade financeira do plano, a Secretaria contratou, por 

meio  de  licitação,  uma  empresa  para  dar  suporte  à  gestão.  A  empresa  contratada  é  o 

Consórcio Santa Catarina, composto pelas empresas Saúde Suplementar e FESC. 
 
 
 

2.2. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 
 

 

Conforme o artigo 9.1, inciso I, do Decreto 621/2011, o atendimento do Plano SC Saúde 

está delimitado ao Estado de Santa Catarina e pode ser estendido para as cidades fronteiriças 

do estado com objetivo de ampliar os serviços oferecidos aos segurados que nelas residem. 

Na  fronteira  com  o  Paraná,  estão  21  cidades:  Barracão,  Flor  da  Serra  do  Sul, 

Marmeleiro, Vitorino, Mariópolis, Clevelândia, Palmas, General Carneiro, Pato Branco,Porto 

Vitória, União da Vitória, Paula Freitas, Paulo Frontin, São Mateus do Sul, Antônio Olinto, Lapa, 

Rio Negro, Piên, Agudos do Sul, Tijucas do Sul e Guaratuba. 

Na fronteira com o Rio Grande do Sul, estão 29 cidades: Barra do Guarita, Pinheirinho 

do Vale, Caiçara, Vicente Dutra, Iraí, Alpestre, Rio dos Índios, Nonoai, Itatiba do Sul, Barra do 

Rio Azul, Aratiba, Mariano Moro, Severiano de Almeida, Coronel Teixeira, Marcelino Ramos, 

Maximiliano de Almeida, Machadinho, Espigão Alto, Barracão, Pinhal da Serra, Esmeralda, 

Vacaria, Bom Jesus, São José dos Ausentes, Cambará do Sul, São Francisco do Sul, 

Mampituba, São Pedro de Alcântara e Torres. 
 
 
 

2.3. LEGISLAÇÃO DO PLANO SC SAÚDE 
 

 

O Plano SC Saúde foi criado e está regulamentado de acordo com as leis e os decretos 

a seguir: 

    Lei nº  13.344,  de 10 de março de 2005  -  Cria  o  Fundo  do  Plano  de  Saúde  dos 

Servidores Públicos Estaduais e estabelece outras providências; 

 Lei  complementar  nº  306,  de  21  de  novembro  de  2005  -  Institui  o  Sistema  de 

Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Santa Catarina - Santa Catarina 

Saúde e estabelece outras providências; 

    Decreto nº 3.749, de 28 de novembro de 2005 - Aprova o Regulamento do Santa 

Catarina Saúde e estabelece outras providências; revogado pelo Decreto nº 621/2011; 

 Lei  complementar  nº  344,  de  05  de  abril  de  2006  -  Altera  dispositivos  da  Lei 

Complementar nº 306, de 2005, que institui o Sistema de Assistência à Saúde dos 

Servidores do Estado de Santa Catarina - Santa Catarina Saúde, e estabelece outras 

providências; 

 Decreto nº 1.276, de 16 de abril de 2008 - Altera dispositivos do Regulamento do Santa 

Catarina Saúde, aprovado pelo Decreto nº 3.749,  de  28 de novembro  de 2005, e 

estabelece outras providências, revogado pelo Decreto nº 621/2011; 

 Decreto nº 621 de 26 de Outubro de 2011 – Regulamenta a Lei nº 306, de 21 de 

Novembro de 2005, aprova o Regulamento do Santa Catarina Saúde e estabelece 

outras providências. 
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2.4 SERVIÇOS COBERTOS PELO PLANO SC SAÚDE 
 

 

O Plano SC Saúde é destinado ao atendimento médico com assistência ambulatorial e 

hospitalar, compreendendo consultas médicas, serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, 

internação hospitalar para procedimentos clínicos, cirúrgicos e obstétricos, em acomodação 

coletiva e, nos casos necessários, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

Os atendimentos médico-hospitalares estão estabelecidos no Rol de Procedimentos do 

Plano SC Saúde (anexo 11.1. do Manual do Prestador), de acordo com o Decreto nº 621 de 

26/10/2011. 
 
 
 

2.5 SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO PLANO SC SAÚDE 
 

 

De acordo com o Decreto nº 621 de 26/10/2011, ficam excluídos da cobertura do Santa 

Catarina Saúde: 
 

 

I – tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 

II  –  procedimentos  clínicos  ou  cirúrgicos  para  fins  estéticos,  bem  como  órteses  e 

próteses para o mesmo fim; 

III – inseminação artificial; 

IV – tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; 

V – fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; 

VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; 

VII – fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; 

VIII – tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não 

reconhecidos pelas autoridades competentes; 

IX  – casos de cataclismos, guerras e comoções  internas, quando  declarados  pela 

autoridade competente; 

X – tratamento odontológico ou ortodôntico, mesmo em casos de acidentes pessoais; 

XI – quimioterapia oncológica ambulatorial, incluindo medicamentos para o controle de 

efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes que, independentemente da via de 

administração e da classe terapêutica, não necessitem de ser administrados com intervenção 

ou sob supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; 

XII – transplantes não descritos no rol de procedimentos do Santa Catarina Saúde; 

XIII – aluguel de equipamentos hospitalares e similares em caráter particular; 

XIV – acidentes de trabalho e suas consequências, bem como doenças profissionais, 

exames admissionais, demissionais e periódicos; 

XV – despesas decorrentes de serviços prestados por médicos ou entidades não 

credenciados pelo Santa Catarina Saúde, salvo quando da ocorrência de atendimentos de 

urgência ou emergência; 

XVI – tratamentos em clínicas de repouso, SPA, estâncias hidrominerais e clínicas para 

acolhimento de idosos; 

XVII  –  despesas  não  relacionadas  diretamente  com  o  tratamento  autorizado  ao 

segurado, inclusive ligações telefônicas, despesas de acompanhante, exceto as relacionadas 
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no Título IX ou outras que excedam os seus limites deste Regulamento; 

XVIII  – o administrador do Santa Catarina Saúde não se responsabilizará por qualquer 

acordo ajustado particularmente pelos segurados com hospitais, entidades ou médicos filiados 

ou não, tais despesas correndo por conta exclusiva do segurado; e 

XIX – serviços realizados em desacordo com o disposto neste Regulamento. 

a) No caso de atendimento de segurados vítimas de acidente de trabalho e doenças 

profissionais,  o administrador  do Santa Catarina Saúde  deverá  ser ressarcido  dos gastos 

efetuados, pelo órgão de origem do servidor; 

b)  Nos  casos  de  atendimento  de  segurados  vítimas  de  acidente  de  trânsito,  as 

despesas terão como redutor os valores de tabela definida pelo seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículo Automotores de Vias terrestres (DPVAT). 
 
 
 

2.6. IDENTIFICAÇÃO DOS SEGURADOS 
 

 

São considerados segurados do Plano SC Saúde os servidores ativos e inativos do 

Poder Executivo, de suas autarquias e fundações, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do 

Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e da Procuradoria Geral junto ao Tribunal 

de Contas. Também podem ser titulares os pensionistas vinculados ao IPREV, os membros da 

Magistratura Estadual, os membros do Ministério Público Estadual, os conselheiros e auditores 

do Tribunal de Contas do Estado e os procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas, bem como os dependentes destes servidores. 

A identificação dos segurados e sua elegibilidade para o atendimento são determinadas, 

obrigatoriamente, pela apresentação de documento de identidade e do cartão do Plano SC 

Saúde, conforme modelo abaixo: 
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2.7. REDE CREDENCIADA DO PLANO SC SAÚDE 
 

 

O presente edital tem por finalidade compor uma rede credenciada do Plano SC Saúde 

composta  por  hospitais,  clínicas,  serviços  de  diagnósticos  e  terapêuticos,  atendimentos 

médicos e tratamentos seriados. 

A rede credenciada fará parte do Guia de Prestadores SC Saúde divulgada no Portal do 

Plano SC Saúde. 
 
 
 

3. O CREDENCIAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 
 

 

3.1 INTRODUÇÃO 
 

 

Para solicitar o credenciamento, o prestador de serviço deverá apresentar uma Pessoa 

Jurídica legalmente habilitada e acessar o site http://scsaude.sea.sc.gov.br, que apresentará o 

Canal Credenciamento SC para o pré-cadastro das informações on-line. No sistema de pré- 

cadastro, deverão ser inseridos os dados e anexados os documentos comprobatórios exigidos 

neste Edital de Chamamento. 

O prestador médico poderá se inscrever em até duas especialidades e duas áreas de 

atuação diferentes, desde que estejam devidamente certificadas junto ao CRM ou ao Conselho 

Profissional correspondente. 

Na vigência de credenciamento de um determinado serviço, a clínica ou unidade 

hospitalar será responsável por garantir o atendimento ao segurado independente do 

credenciamento individual de cada um dos seus profissionais de saúde. 

Ao finalizar o pré-cadastro, os dados e a documentação digitalizada serão analisados 

pela equipe do Plano SC Saúde, que comunicará o deferimento ou indeferimento do 

credenciamento   por   intermédio   do   endereço   eletrônico   (e-mail)   do   candidato   ao 

credenciamento, disponibilizado na solicitação de credenciamento. 

Ao  receber  a  comunicação  de  deferimento,  os  documentos  originais  devem  ser 

enviados pelo correio, por meio de carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), 

endereçada à: 

 
Diretoria de Saúde do Servidor 

Assunto: Credenciamento SC Saúde 

http://scsaude.sea.sc.gov.br/
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Rua Major José Augusto Farias nº 113 

Centro – Florianópolis 

Cep. 88020-140 
 

 

Os documentos exigidos no capítulo VI do Edital de Chamamento devem ser enviados 

em   originais   ou   fotocópia   autenticada   pelo   cartório   competente   ou   por   servidor   da 

Administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial, para avaliação da Comissão 

Especial e pela equipe de Gestão do Plano SC Saúde. 

O sistema enviará um e-mail com um link para que seja impresso o contrato.  Este deverá 

ser impresso em 3 vias e após assinatura pelo representante legal enviado juntamente com a 

documentação física. 

Para efetivação do pagamento todas as pendências em relação à documentação devem 

estar sanadas. 

Após a assinatura do contrato, o prestador estará credenciado no Plano SC Saúde, 

sendo ratificadas as credenciais de acesso (login e senha), informadas no credenciamento, de 

acesso  ao  plano.  Com  esses  dados,  poderá  acessar  o  material  audiovisual  no  Módulo 

Prestador, com todas as explicações e o passo a passo de utilização do sistema autorizador. 

O material audiovisual contém a explicação sobre a execução de consultas, solicitação 

e execução de SADT e internações, cobrança das despesas médico-hospitalares, bem como o 

envio destas informações à administração do plano. 

Para a correta identificação, os prestadores credenciados devem comunicar 

imediatamente qualquer alteração ocorrida com relação às condições de atendimento e as 

informações cadastrais, essas alterações serão analisadas pela equipe técnica do Plano SC 

Saúde e respondidas posteriormente, no próprio sistema de gestão. As alterações que 

interferem diretamente em dados para pagamento (dados bancários) devem ser solicitadas no 

mínimo com antedência de 30 dias ao pagamento. 

Em caso de dúvida, o candidato ao credenciamento pode entrar em contato através do 

e-mail comissaoscsaude@sea.sc.gov.br. 

mailto:comissaoscsaude@sea.sc.gov.br
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3.2 ROTEIRO DE CREDENCIAMENTO AO PLANO SC SAÚDE 

 

Fluxo: Credenciamento dos Prestadores 

O QUE QUEM COMO / ONDE OBSERVAÇÃO 

 
Início 

   
Caso tenha dúvidas o prestador poderá entrar 

em contato com o Plano SC Saúde pelo e- 

mail comissaoscsaude@sea.sc.gov.br 

 

Publ i ca ção do Edi ta l pa ra 
credenci a mento da rede 

pres ta dora de s ervi ços em s a úde 

 
SEA 

 

No portal do servidor: 

http://scsaude.sea.sc.gov.br/ e Diário Oficial do 

Estado 

 

 
Downl oa d do Edi ta l 

 
PRESTADOR Entra no site e faz o download do Edital  

 

Preenchi mento do pre ca da s tro 
pa ra s ol i ci tar a ca ndi datura a o 

credenci a mento 

 
PRESTADOR 

 

O prestador deve acessar o link 

http://scsaude.qualirede.com.br/cadastro e 

preencher um pré cadastro 

 

Após o preenchimento do pré cadastro o 

prestador poderá acessar o sistema para 

continuidade do preenchimento 
 

Preencher o s i s tema e da r conti 
nui da de a o preenchi mento do 

ca da s tro 

 

 
PRESTADOR 

Entra no site http://scsaude.qualirede.com.br 

com login e senha e preenche o cadastro 

inserindo todos dos dados referentes a 

identificação, endereços, profissionais, serviços 

e especialidades, anexando documentos e 

contratos solicitados no edital 

 

 
O login e senha do usuario serão 

disponibilizados também no e-mail informado 

no cadastro 

 
Va l i da ção do ca da s tro 

 
PRESTADOR Valida o cadastro, e verifica se houve 

pendências 
 

 

 
Houve 

pendênci a s 

 

 
 

PRESTADOR 

SIM: Retorna ao cadastro, completa as 

pendências e valida novamente o cadastro 

NÃO: O prestador clica no botão finalizar 

candidatura ao credenciamento e aguarda 

resposta do SC Saúde no e-mail indicado no 

cadastro 

 

 

 
O pré credenci a 

mento com os 

documentos 

di gi ta l iza dos foi 
a prova do? 

 

 
 
 

SEA 

 

 
O prestador recebe no e-mail indicado o 

resultado sobre a aprovação  da documentação 

digitalizada e autorização para impressão do 

contrato. 

 

 

 
Envi o da documenta çã o fi s i ca e 

contra to 

 
 

 
Equipe de Gestão 

do Plano 

 
 
SIM: O prestador deverá enviar os documentos 

para avaliação da Comissão juntamente com o 

contrato impresso em 3 vias e assinado pelo 

representante legal 

NÃO: Encerra a candidatura ao credenciamento 

 
 

Os documentosdevem ser entregues em 

originais ou, fotocópia autenticada pelo 

cartório competente ou por servidor da 

Administração, ou por publicação em órgão 

da imprensa oficial 

 

 
Ava l i a çã o dos documentos pel o 

SC Sa úde 

 
Comissão 

Permanente de 

Licitação / Equipe 

de Gestão do Plano 

SC Saúde 

 

 
A Comissão Permanente Licitação e equipe de 

Gestão do Plano SC Saúde avalia os 

documentos e envia o resultado ao prestador 

 

 
A ca ndi da tura 

do pres ta dor 
foi a prova da ? 

 
Comissão 

Permanente de 

Licitação / Equipe 

de Gestão do Plano 

SC Saúde 

 

 
SIM: O prestador recebe um e-mail 

comunicando a aprovação do contrato e se a 

documentação apresenta alguma pendência. 

NÃO: Encerra a candidatura ao credenciamento 

 

 
FI M 

   

mailto:comissaoscsaude@sea.sc.gov.br
http://scsaude.sea.sc.gov.br/
http://scsaude.qualirede.com.br/cadastro
http://scsaude.qualirede.com.br/cadastro
http://scsaude.qualirede.com.br/
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3.3. LOTE 01 – SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA 

 

 

 
O Plano SC Saúde possui cobertura contratual para os serviços eletrofisiológicos, 

mecânicos e funcionais, endoscópicos, laboratórios de análises clínicas e de anatomia 

patológica e citopatológica, medicina nuclear e imagem devendo seguir regramentos legais de 

acordo com a RDC 50/2002, RDC 38/2008, RDC 63/2009 e RDC 302/2005 da ANVISA e 

legislação complementar específica vigente. 

 
3.3.1 Critério para credenciamento de clínicas e laboratórios 

 

 

O credenciamento deve ser feito por meio do site do Plano SC Saúde, 

http://scsaude.sea.sc.gov.br,  Módulo  Credenciamento  SC  Saúde,  onde  serão  inseridos  os 

dados cadastrais e anexados os documentos solicitados no Edital de Chamamento Público. 

 
3.3.2. Critérios de Remuneração 

 

 

3.3.2.1 Serviços Eletrofisiológicos, Mecânicos e Funcionais 
 

 

Os  valores  discriminados  de  remuneração  por  serviços  auxiliares  diagnósticos  e 

terapias estarão descritos no Rol de Procedimentos SC Saúde – anexo 11.1. do Manual do 

Prestador. 

 
3.3.2.2. Endoscopias 

 

 

Os  valores  discriminados  de  remuneração  por  serviços  auxiliares  diagnósticos  e 

terapias estarão descritos no Rol de Procedimentos SC Saúde – anexo 11.1. do Manual do 

Prestador. 

As taxas de endoscopias previstas para o Plano SC Saúde foram concebidas com base 

em análise de mercado e cálculos atuariais do Plano SC Saúde. Estas taxas e seus valores 

estão descritos no anexo 11.2. do Manual do Prestador. 

Os regramentos técnicos de solicitação e pagamento de procedimentos constam do 

capítulo de Recomendações de Boas Práticas Médicas deste manual. 

Os procedimentos em endoscopia serão remunerados na forma de pacotes específicos 

para os procedimentos, descritos no anexo 11.6. 

 
3.3.2.3. Laboratórios de Análises Clínicas e de Anatomia Patológica e Citopatológica 

 

 

Os  valores  discriminados  de  remuneração  por  serviços  auxiliares  diagnósticos  e 

terapias estarão descritos no Rol de Procedimentos SC Saúde – anexo 11.1. do Manual do 

Prestador. 

Os valores para exames de análises clínicas, anatomia patológica e citopatologia 

previstos para o Plano SC Saúde foram concebidas com base em análises de mercado e 

cálculos atuariais do Plano SC Saúde. Estes valores estão descritos no anexo 11.2. do Manual 

do Prestador. 

http://scsaude.sea.sc.gov.br/
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3.3.2.4. Procedimentos de Imagem 

 

 

Os valores discriminados de remuneração para serviços auxiliares diagnósticos em 

imagem estarão descritos no Rol de Procedimentos SC Saúde – anexo 11.1. do Manual do 

Prestador. 

O Plano SC Saúde, com base em cálculos atuariais que fundamentam a existência do 

plano e por sua própria natureza de gestão, estabeleceu tabelas e formas próprias de 

precificação. Estas foram elaboradas em conformidade com metodologias já adotadas em 

outros  planos  de  saúde  e  primordialmente  sem  ferir  os  princípios  éticos  que  regem  a 

assistência ao paciente. 

Foram elaborados pacotes para pagamento dos procedimentos de diagnóstico por 

imagem. Nestes pacotes estão previstos todos os gastos necessários para a realização do 

exame (taxas, materiais, medicamentos, contraste, insumos de anestesia e honorário médico 

do exame). Não consta na valoração do pacote o honorário médico do anestesista, o qual será 

remunerado por codificação adicional específica. 
 

Parâmetros adotados para valoração dos pacotes: 
 

 Avaliação estatística de atendimento ao segurado do Plano SC Saúde, com 

importante enfoque epidemiológico; 
 

 Percentual médio de uso de contraste e anestesia em exames de imagem, 

ratificado por dados de literatura científica; 
 

    Peso médio da população catarinense. 
 

    Frequência de solicitação de exames por região corporal. 
 

Os exames de imagem devem ser solicitados pela sua codificação TUSS, como 

habitualmente praticado. 
 

Elucidadas as bases de cálculo atuarial, apresentamos os pacotes e seus regramentos. 
 

 
 

Tomografia 
 

As tomografias serão remuneradas por região corporal. Foi estabelecida a divisão em três 

grandes grupos: cabeça, corpo e membros. As associações de codificações podem ser 

solicitadas desde que tecnicamente adequadas. 
 
 

Tomografia Cabeça (pacote 74100100) 
 

Código 

TUSS 

 

Descritivo do procedimento 

41001010 Crânio ou sela túrcica ou órbitas 

41001028 Mastóides ou orelhas 

41001036 Face ou seios da face 

41001044 Articulações temporomandibulares 

41001060 Pescoço (partes moles laringe tireóide e faringe) 
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Tomografia Corpo (pacote 74100200) 

 

Código 

TUSS 

Descritivo do Procedimento 

41001079 Tórax 

41001095 Abdome total (abdome superior pelve e retroperitônio) 

41001109 Abdome superior 

41001117 Pelve ou bacia 

41001125 Coluna   cervical   ou   dorsal   ou   lombar   (até   três 

segmentos) 

 

Tomografia Membros (pacote 74100300) 
 

CódigoTUSS Descritivo do Procedimento 

41001141 Articulação    (esternoclavicular    ou    ombro    ou 

cotovelo   ou   punho   ou   sacroilíacas   ou 

coxofemoral ou joelho ou pé) – unilateral 

41001150 Segmentos apendiculares (braço ou antebraço ou 

mão ou coxa ou perna ou pé) 

 

Angiotomografia - qualquer tipo (pacote 74100500) 
 

Código 

TUSS 
 
Descritivo de Procedimento 

41001168 Angiotomografia   (cranio   ou   pescoco   ou   torax   ou 

abdome superior ou pelve) - arterial ou venosa 

41001176 Angiotomografia de aorta toracica 

41001184 Angiotomografia de aorta abdominal 
 

 

Ressonância magnética 
 

Os exames de ressonância magnética seguirão a mesma regra e o mesmo conceito dos 

pacotes de tomografia descritos acima. As associações de codificações podem ser solicitadas 

desde que tecnicamente adequadas. 
 
 

Ressonância Magnética Cabeça (pacote 74110100) 
 

Código 

TUSS 

Descritivo de Procedimento 

41101014 Crânio (encéfalo) 

41101022 Sela túrcica (hipófise) 

41101030 Base do crânio 

41101073 Órbita bilateral 

41101081 Ossos temporais (bilateral) 

41101090 Face (inclui seios da face) 
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41101103 Articulação temporomandibular (bilateral) 

41101111 Pescoço    (nasofaringe    orofaringe    laringe    traquéia 

tireóide paratireóide) 
 

 

Ressonância Magnética Corpo (pacote 74110200) 
 

Código 

TUSS 

Descritivo de Procedimento 

41101227 Coluna cervical ou dorsal ou lombar 

41101120 Tórax (mediastino pulmão parede torácica) 

41101138 Coração - morfológico e funcional 

41101146 Coração   -   morfológico   e   funcional   +   perfusão   + 

estresse 

41101154 Coração   -   morfológico   e   funcional   +   perfusão   + 

viabilidade miocárdica 

41101162 Mamas 

41101170 Abdome  superior  (fígado  pâncreas  baço  rins  supra- 

renais retroperitônio) 

41101189 Pelve (não inclui articulações coxofemorais) 

41101197 Fetal 

41101219 Bolsa escrotal 

41101243 Plexo braquial (desfiladeiro torácico) ou lombossacral 

(não inclui coluna cervical ou lombar) 

41101278 Bacia (articulações sacroilíacas) 

 

Ressonância Magnética Membros (pacote 74110300) 
 

Retificação de edital – acréscimo de ítem 41102010 
 

Código 

TUSS 
 
Descritivo de Procedimento 

 

41101251 
Membro superior unilateral (não inclui mão e 

articulações) 

41101260 Mão (não inclui punho) 

41101286 Coxa (unilateral) 

41101294 Perna (unilateral) 

41101308 Pé (antepé) - não inclui tornozelo 

41101316 Articular (por articulação) 

41102010 Artro-RM (incluir a puncao articular) por articulação 

 

Angioressonância - qualquer tipo (pacote 74110500) 
 

Código 

TUSS 
 
Descritivo de Procedimento 

 

41101324 
Angio-RM  (cranio  ou  pescoco  ou  torax  ou  abdome 

superior ou pelve) - arterial ou venosa 
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41101332 Angio-RM de aorta toracica 

41101340 Angio-RM de aorta abdominal 

Regramento para associação de exames 
 

 

Tomografia e Ressonância Magnética 

Nas solicitações de tomografia ou ressonância de mais de uma estrutura, por exemplo, 

tomografia de crânio e tomografia de tórax. Sempre deverão ser solicitadas no Módulo 

Autorizador as codificações TUSS correspondentes (41101014 + 41001079). A remuneração 

das associações de exames será na porcentagem de 100% do código de maior valor acrescido 

de 70% do código de menor valor. 

Na indicação de realização de 3 (três) ou mais exames de tomografia ou ressonância 

em mesmo ato, o remuneração será composta de: 100% do código de maior valor, mais 70% 

do segundo código de maior valor e acrescido de 50% dos códigos subseqüentes. 

 
Ultrassonografia 

Nas solicitações de ultrassonografia que envolva lateralidade, por exemplo, 40901475 – 

Doppler colorido arterial de membro inferior – unilateral, a remuneração das associações de 

exames será na porcentagem de 100% do código de maior valor acrescido de 70% do código 

de menor valor. 

Nas solicitações de ultrassonografia para avaliação de mais de uma estrutura, a 

remuneração das associações de exames será sempre de 100% para cada codificação. 

Demais  procedimentos  de  imagem  valorados  não  listados  neste  capítulo,  seguirão 

tabela do ROL de Procedimentos SC Saúde – anexo 11.1. do Manual do Prestador. 
 

Os regramentos técnicos de solicitação e pagamento de procedimentos constam do 

capítulo de Recomendações de Boas Práticas Médicas deste manual. 
 

As subdivisões dos serviços constantes dos lotes e itens dos lotes constam do anexo 

11.1. do Manual do Prestador. 
 

As demais taxas serão remuneradas conforme tabela de diárias e taxas (anexo 11.3.), 

da mesma forma os materiais e medicamentos que forem utilizados serão remunerados 

conforme anexos 11.4. e 11.5., respectivamente. 
 
 
 

3.4 LOTE 02 - SERVIÇOS HOSPITALARES 
 

 

O Plano SC Saúde possui cobertura contratual para internação em acomodação de 

enfermaria, com banheiro, devendo a infraestrutura disponível seguir regramentos legais de 

acordo com a RDC nº 50 da ANVISA. 

Na inexistência de vagas no padrão contratado, a utilização de acomodação deve ser 

em padrão superior, devendo ser fornecido ao segurado documento comprobatório. Não são 

aceitas internações em acomodação inferior. 
 

As internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas dos segurados do SC Saúde deverão 

ser solicitadas por médicos credenciados, exceto para os casos de urgência e emergência, e 

deverão ser cobradas conforme especificações constantes no ANEXO 11.3 do Manual do 

Prestador. 
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O processo de internação hospitalar se dá através de diárias, hospital dia, período de 

observação até 6 horas e internação psiquiátrica. 
 

O pagamento de diárias será realizado conforme as seguintes regras: 

Padrão de cálculo das diárias: 

a) Internação acima de 12 horas – diária integral; 
 

b) Internação entre de 06 horas e 12 horas (hospital dia) – 70% do valor da tabela de diária; 
 

c) Internações abaixo de 06 horas são cobertas como taxas (período de observação), 

discriminadas no anexo 11.3. 
 

A  permanência  de  acompanhante  é  autorizada  e  remunerada,  conforme  decreto 

3.749/2005, para segurados com idade inferior a 18 (dezoito) anos ou superior a 60 (sessenta) 

anos e para segurados que apresentem deficiência mental, desde que requerida e justificada 

pelo médico assistente, estando inclusa a alimentação do acompanhante. 
 
 

3.4.1 Critérios para credenciamento de hospitais 
 

 

O credenciamento hospitalar  deve ser feito por meio  do  site do Plano  SC Saúde, 

http://scsaude.sea.sc.gov.br,  Módulo  Credenciamento  SC  Saúde,  onde  serão  inseridos  os 

dados cadastrais e anexados os documentos solicitados no Edital de Chamamento Público. O 

passo a passo do processo está descrito no Roteiro de Credenciamento ao Plano SC Saúde 

(item 3.2.) 
 

O credenciamento hospitalar para os serviços de alta complexidade somente serão 

liberados mediante o credenciamento conjunto dos médicos que realizarão tais serviços. 
 

Para fins de critérios de credenciamento foi elaborada uma metodologia de classificação 

para os hospitais que serão contratados pelo SC Saúde, com o objetivo de remunerar de forma 

adequada as diárias e taxas e respeitando as diferenças de custo, qualidade, infra-estrutura, 

assistência e gestão existentes entre cada instituição no momento do credenciamento. 
 

Os critérios utilizados nesta metodologia foram obtidos por meio de consulta ao Banco 

de Dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, criado pela Portaria SAS/MS 

N.º 511, de 29 de dezembro de 2000, disponível no site:  http://cnes.datasus.gov.br/ 
 

Com a aplicação desta metodologia os hospitais serão classificados em cinco níveis. Os 

níveis serão obtidos conforme a tabela de pontuação descrita a seguir. A aplicação destes 

critérios serve para classificar os hospitais e enquadrá-los em uma tabela de remuneração de 

diárias e taxas. 
 

Todas as instituições hospitalares candidatas ao credenciamento terão no mínimo 1 

(um) ponto em cada critério. 
 

 
 

Classificação Hospitalar 

Total de Pontos  Nível 

 I 01 a 20 pontos 

http://scsaude.sea.sc.gov.br/
http://cnes.datasus.gov.br/
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21 a 40 pontos                                II 
 

41 a 60 pontos                                III 
 

61 a 80 pontos                               IV 
 

81 a 100 pontos                               V 
 

 
 
 

 

segue: 

Os critérios da previstos  na metodologia de classificação estão descritos conforme 
 

 
a)  Total de Leitos (Fonte: CNES - Portaria SAS/GM Nº2224 05/12/2002) 
 

O total de leitos revela o porte e a capacidade quantitativa das instituições hospitalares. 

Atualmente o Ministério da Saúde classifica os hospitais como Porte I, II, III e IV, conforme 

tabela abaixo. 
 

O volume total de leitos corresponde a 05 pontos de um total de 100. 
 

 
 

Pontuação Total de Leitos 

1,25 20 a 49 leitos – Porte I 

2,50 50 a 149 leitos – Porte II 

3,75 150 a 299 leitos – Porte III 

5,0 300 ou mais leitos – Porte IV 

 

 
 
 

b)  Tipo de UTI (Fonte: CNES - Portaria GM/MS nº 3432, de 12 de agosto de 1998) 
 

O Tipo de UTI revela o porte e a capacidade do serviço de terapia intensiva das 

instituições hospitalares. Atualmente o Ministério da Saúde classifica as Unidades de Terapia 

Intensiva em Tipo I, Tipo II e Tipo III, conforme tabela abaixo. 
 

Será  considerado  o  cadastramento  de  UTI  no  CNES  -  Cadastro  Nacional  de 

Estabelecimentos de Saúde de acordo com seu Tipo I, II ou III 
 

O tipo de UTI corresponde a 15 pontos de um total de 100. 
 

 
 

Pontuação Tipo de UTI 

3,75 SEM UTI 

7,50 TIPO I 

11,25 TIPO II 

15,0 TIPO III 
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c)  Nível de Hierarquia no Ministério da Saúde (Fonte: CNES - Portaria SAS/MS nº 511, 

de 19 de junho de 2001) 
 

O Nível de Hierarquia no Ministério da Saúde serve como referência para definir os 

níveis de atenção em saúde para cada tipo de estabelecimento, sendo classificada como baixa, 

média e alta complexidade: 
 

05--Baixa - M1 e M2--Estabelecimento de Saúde que realiza além dos procedimentos 

previstos nos de níveis de hierarquia 01 e 02 do CNES, efetua primeiro atendimento hospitalar, 

em pediatria e clínica médica, partos e outros procedimentos hospitalares de menor 

complexidade em clínica médica, cirúrgica, pediatria e ginecologia/obstetrícia 
 

06--Media - M2 e M3--Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos previstos 

nos de níveis de hierarquia 02 e 03 do CNES, além de procedimentos hospitalares de média 

complexidade. Por definição enquadram-se neste nível os hospitais especializados 
 

07--Media - M3--Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos hospitalares de 

média complexidade. Realiza procedimentos previstos nos estabelecimentos de níveis de 

hierarquia 02 e 03 do CNES, abrangendo SADT ambulatorial de alta complexidade 
 

08--Alta HOSP/AMB--Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos de alta 

complexidade no âmbito hospitalar e ou ambulatorial 
 

Considerando o que define o Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – CNES, o nível de hierarquia no Ministério da Saúde corresponde a 30 pontos de um 

total de 100. 
 

 
 

 

Pontuação 
Nível de Hierarquia no Ministério da 

Saúde 

7,50 05 - BAIXA M1 e M2 

15,0 06 - MÉDIA M2 e M3 

22,5 07 - MÉDIA M3 

30 08 - ALTA HOSP/AMB 

 

 

d)  Nível   de  Acreditação  ONA  -   Organização   Nacional   de  Acreditação   (Fonte: 

CNES/ONA/MS) 
 

A acreditação da ONA tem por objetivo geral promover a implantação de um processo 

permanente de avaliação e de certificação da qualidade dos serviços de saúde, permitindo o 

aprimoramento contínuo da atenção, de forma a melhorar a qualidade da assistência, em todas 

as organizações prestadoras de serviços de saúde do País. 
 

Atualmente a ONA, classifica as instituições hospitalares em Nível I, II e III, nossa 

equipe com o objetivo de garantir aos segurados que as melhores práticas assistenciais além 

de entregues sejam divulgadas, decidiram valorizar as instituições que preocupam-se com 

qualidade e mantém o benefício destas informações, conforme tabela abaixo. 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=06&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=06&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=06&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=06&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=06&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=07&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=07&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=07&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=07&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=07&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=08&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=08&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=08&VListar=1&VEstado=42&VMun=
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A classificação da ONA corresponde a 30 pontos de um total de 100. 

 

 
 

Pontuação Qualificação ONA 

7,50 Sem Avaliação ONA 

15,0 Nível I da ONA 

22,0 Nível II da ONA 

30,0 Nível III da ONA 

 

 

e)  Quantidade de Serviços de Alta Complexidade disponíveis (Fonte: CNES/MS) 
 

A quantidade de Serviços de Alta Complexidade disponíveis revelam o porte, a 

capacidade, os investimentos e, em parte, o custo das instituições hospitalares. 
 

O Ministério da Saúde define os seguintes serviços de Alta Complexidade: Assistência 

Cardiovascular, tratamento das Lesões Lábio Palatais e Implante Coclear, Neurocirurgia, 

Traumato-Ortopedia, Tratamento Cirúrgico da Epilepsia, Assistência a Queimados, Oncologia, 

Cirurgia Bariátrica, Tratamento Cirúrgico da Epilepsia e Transplantes. 

A quantidade de Serviços de Alta Complexidade disponíveis corresponde a 20 pontos 

de um total de 100, conforme tabela abaixo. 
 

 
 

 

Pontuação 
Serviços de Alta 

Complexidade Disponíveis 

5,0 Entre 01 e 02 

10,0 Entre 03 e 04 

15,0 Entre 05 e 07 

20,0 Acima de 08 

 

 

No site SC Saúde módulo Credenciamento o hospital irá preencher os critérios e 

requisitos de classificação e o próprio site atribuirá o nível de classificação da instituição. 
 

Após 30 dias contados da data de credenciamento, o hospital poderá solicitar revisão do 

nível, por meio de solicitação no site, no Módulo Relacionamento. A mudança de nível será 

avaliada pela equipe de gestão da rede do Plano SC Saúde. 
 

A equipe técnica do Plano SC Saúde reserva-se o direito de efetuar visitas, agendadas 

previamente, para confirmar os critérios informados no site. A seleção dos prestadores a serem 

visitados será aleatória, para fins de amostragem. 
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3.4.2 Critérios de Remuneração 
 

 

Para remuneração de serviços hospitalares será utilizada tabela com 5 (cinco) níveis de 

classificação e está disponível no anexo 11.3. 
 
 
 

3.4.3 Critérios para credenciamento de Hospitais-Dia 
 

 

O credenciamento hospitalar  deve ser feito por meio  do  site do Plano  SC Saúde, 

http://scsaude.sea.sc.gov.br,  Módulo  Credenciamento  SC  Saúde,  onde  serão  inseridos  os 

dados cadastrais e anexados os documentos solicitados no Edital de Chamamento Público. O 

passo a passo do processo está descrito no Roteiro de Credenciamento ao Plano SC Saúde 

(item 3.2.). 
 

O credenciamento hospitalar para os serviços de alta complexidade somente serão 

liberados mediante o credenciamento conjunto dos médicos que realizarão tais serviços. 
 

Para fins de critérios de credenciamento foi elaborada uma metodologia de classificação 

para os hospitais que serão contratados pelo SC Saúde, com o objetivo de remunerar de forma 

adequada as diárias e taxas e respeitando as diferenças de custo, qualidade, infra-estrutura, 

assistência e gestão existentes entre cada instituição no momento do credenciamento. 
 

Os critérios utilizados nesta metodologia foram obtidos por meio de consulta ao Banco 

de Dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, criado pela Portaria SAS/MS 

Nº 511, de 29 de dezembro de 2000, disponível no site:  http://cnes.datasus.gov.br/ 
 

Com a aplicação desta metodologia os Hospitais-Dia serão classificados em níveis. Os 

níveis serão obtidos conforme a tabela de pontuação descrita a seguir. A aplicação destes 

critérios serve inicialmente para classificar os Hospitais-Dia e enquadrá-los em uma tabela de 

remuneração de diárias e taxas. 

Todas as instituições hospitalares candidatas ao credenciamento terão pelo menos 1 

(um) ponto em cada critério. 
 

 
 

 Classificação Hospitalar 

 Total de Pontos  Nível 

 I  01 a 20 pontos 

  II  21 a 40 pontos 

  III  41 a 60 pontos 

  IV  61 a 80 pontos 

  V  81 a 100 pontos 

 

 
 

 

segue: 

Os critérios da previstos  na metodologia de classificação estão descritos conforme 

http://scsaude.sea.sc.gov.br/
http://cnes.datasus.gov.br/
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a)  Total de Leitos (Fonte: CNES - Portaria SAS/GM Nº2224 05/12/2002) 

 

O total de leitos revela o porte e a capacidade quantitativa das instituições hospitalares 

e serve para diferenciar o porte dos Hospitais-Dia. 
 

O volume total de leitos corresponde a 05 pontos de um total de 100. 
 

 
 

Pontuação Total de Leitos 

1,25 1 a 02 leitos 

2,50 03 a 04 leitos 

3,75 05 a 06 leitos 

5,0 7 ou mais leitos 

 

 

b)  Total de Salas Cirúrgicas (Fonte: CNES - Portaria GM/MS nº 3432, de 12 de agosto 

de 1998) 
 

O Total de Salas de Cirurgia revela o porte e a capacidade das instituições hospitalares 
do tipo Hospital-Dia. O SC Saúde adotou o número total de salas de cirurgia conforme tabela 
abaixo. 

Será considerado o total de salas de cirurgia conforme padrão do cadastramento no 
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

O Total de Salas de Cirurgia corresponde a 15 pontos de um total de 100. 
 
 

 
Pontuação Total de Salas Cirúrgicas 

3,75 Sem sala cirúrgica 

7,5 Uma sala cirúrgica 

11,25 Duas salas cirúrgica 

15 Acima de duas salas cirurgicas 

 

 

c)  Nível de Hierarquia no Ministério da Saúde (Fonte: CNES - Portaria SAS/MS nº 511, 

de 19 de junho de 2001) 
 

O Nível de Hierarquia no Ministério da Saúde serve como referência para definir os 

níveis de atenção em saúde para cada tipo de estabelecimento, sendo classificada como baixa, 

média e alta complexidade: 
 

05--Baixa - M1 e M2--Estabelecimento de Saúde que realiza além dos procedimentos 

previstos nos de níveis de hierarquia 01 e 02 do CNES, efetua primeiro atendimento hospitalar, 

em pediatria e clínica médica, partos e outros procedimentos hospitalares de menor 

complexidade em clínica médica, cirúrgica, pediatria e ginecologia/obstetrícia. 
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06--Media - M2 e M3--Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos previstos 

nos de níveis de hierarquia 02 e 03 do CNES, além de procedimentos hospitalares de média 

complexidade. Por definição enquadram-se neste nível os hospitais especializados 
 

07--Media - M3--Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos hospitalares de 

média complexidade. Realiza procedimentos previstos nos estabelecimentos de níveis de 

hierarquia 02 e 03 do CNES, abrangendo SADT ambulatorial de alta complexidade 
 

08--Alta HOSP/AMB--Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos de alta 

complexidade no âmbito hospitalar e ou ambulatorial 
 

Considerando o que define o Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – CNES, o nível de hierarquia no Ministério da Saúde corresponde a 30 pontos de um 

total de 100. 
 

 
 

 

Pontuação 
Nível de Hierarquia no Ministério da 

Saúde 

7,50 05 - BAIXA M1 e M2 

15,0 06 - MÉDIA M2 e M3 

22,5 07 - MÉDIA M3 

30,0 08 - ALTA HOSP/AMB 

 

 

d)  Nível   de  Acreditação  ONA  -   Organização   Nacional   de  Acreditação   (Fonte: 

CNES/ONA/MS) 
 

A acreditação da ONA tem por objetivo geral promover a implantação de um processo 

permanente de avaliação e de certificação da qualidade dos serviços de saúde, permitindo o 

aprimoramento contínuo da atenção, de forma a melhorar a qualidade da assistência, em todas 

as organizações prestadoras de serviços de saúde do País. 
 

Atualmente a ONA, classifica as instituições hospitalares em Nível I, II e III, nossa 

equipe com o objetivo de garantir aos segurados que as melhores práticas assistenciais além 

de entregues sejam divulgadas, decidiram valorizar as instituições que preocupam-se com 

qualidade e mantém o benefício destas informações, conforme tabela abaixo. 
 

A classificação da ONA corresponde a 30 pontos de um total de 100. 
 

 
 

Pontuação Qualificação ONA 

7,50 Sem Avaliação ONA 

15,0 Nível I da ONA 

22,5 Nível II da ONA 

30,0 Nível III da ONA 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=06&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=06&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=06&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=06&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=06&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=07&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=07&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=07&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=07&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=07&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=08&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=08&VListar=1&VEstado=42&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=08&VListar=1&VEstado=42&VMun=
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e)  Quantidade de Serviços de Alta Complexidade disponíveis (Fonte: CNES/MS) 

 

A quantidade de Serviços de Especialidades Médicas disponíveis revelam o porte, a 

capacidade, os investimentos e, em parte, o custo das instituições hospitalares. 

A quantidade de Serviços de Especialidades Médicas disponíveis corresponde a 20 

pontos de um total de 100, conforme tabela abaixo. 
 

 
 

 

Pontuação 
Nº de Especialidades 

Disponíveis 

5 01 serviço 

10 02 serviços 

15 03 serviços 

20 04 serviços 

 

 

No site SC Saúde módulo Credenciamento o Hospital-Dia irá preencher os critérios e 

requisitos de classificação e o próprio site atribuirá o nível de classificação da instituição. 
 

Após  30 dias contados da data de credenciamento, o Hospital-Dia poderá solicitar 

revisão do nível, por meio de solicitação no site, no Módulo Relacionamento. A mudança de 

nível será avaliada pela equipe de gestão da rede do Plano SC Saúde. 
 

A equipe técnica do Plano SC Saúde reserva-se o direito de efetuar visitas, agendadas 

previamente, para confirmar os critérios informados no site. A seleção dos prestadores a serem 

visitados será aleatória, para fins de amostragem. 
 
 
 

3.4.4 Critérios de Remuneração 
 

 

Para remuneração de serviços hospitalares será utilizada tabela com 5 (cinco) níveis de 

classificação e está disponível no anexo 11.3. 
 

 
 
 

3.5. LOTE 03 – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NAS SEGUINTES 

ESPECIALIDADES E ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 
O Plano SC Saúde possui cobertura contratual para a realização dos procedimentos 

contemplados nas especialidades do Lote 3 do Edital, baseada no ROL de Procedimentos SC 

Saúde (anexo 11.1.), respeitando-se os procedimentos com diretrizes de utilização. 

 
3.5.1 Critérios para Credenciamento 

 

 

O credenciamento de serviços nas áreas de atuação do Lote 3 deve ser feito por meio 

do site do Plano SC Saúde,  http://scsaude.sea.sc.gov.br, Módulo Credenciamento SC Saúde, 

http://scsaude.sea.sc.gov.br/
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onde serão inseridos os dados cadastrais e anexados os documentos solicitados no Edital de 

Chamamento Público. O passo a passo do processo está descrito no Roteiro de 

Credenciamento ao Plano SC Saúde (item 3.2.). 

Os prestadores que solicitarem o seu credenciamento nas respectivas especialidades 

devem atender a normativa da RDC nº 50 da ANVISA e legislação específica vigente, bem 

como estarem devidamente certificados junto ao CREMESC (ou CRM do Estado fronteiriço) 

conforme sua área de atuação. 

 
3.5.2 Critérios de Remuneração 

 

 

Para remuneração de procedimentos de honorários médicos nas especialidades do Lote 

3, serão utilizados como referência os valores descritos no ROL de Procedimentos do SC 

Saúde, que obedecem uma hierarquização de acordo com seu porte. 
 
 
 

3.6 LOTE 04 – SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA 
 

 

O Plano SC Saúde possui cobertura contratual para a realização dos procedimentos 

que estão listados no ROL de Procedimentos SC Saúde (anexo 11.1). 

 
3.6.1 Critérios para Credenciamento 

 

 

O credenciamento de serviços de radioterapia do Lote 04 será feito através do site do 

Plano  SC  Saúde,  http://scsaude.sea.sc.gov.br,  Módulo  Credenciamento  SC  Saúde.  Neste 

serão inseridos os dados cadastrais e anexados os documentos solicitados no Edital de 

Chamamento Público. O passo a passo do processo está descrito no Roteiro de 

Credenciamento ao Plano SC Saúde (item 3.2.). 

Os prestadores de radioterapia que solicitarem o seu credenciamento devem atender a 

RDC nº 50/2002 e RDC nº20/2006 da ANVISA, Resolução CNS 6/1988 e legislação específica 

adicional vigente, bem como estar devidamente certificados junto ao Conselho Profissional. 
 
 
 

3.6.2 Critérios de Remuneração 
 

 

Na remuneração de procedimentos em radioterapia do Lote 04 (honorários médicos e 

custo operacional), serão utilizados os valores citados no ROL de Procedimentos do SC Saúde, 

os quais obedecem a uma hierarquização de acordo com seu porte. 

As demais taxas serão remuneradas conforme tabela de diárias e taxas (anexo 11.3.), 

da  mesma  forma  os  materiais  e  medicamentos  que  forem  utilizados  serão  remunerados 

conforme anexos 11.4. e 11.5., respectivamente. 
 
 
 

3.7 LOTE 05 – SERVIÇOS DE ONCOLOGIA 
 

 

O Plano SC Saúde possui cobertura contratual para a realização dos procedimentos 

que estão listados no ROL de Procedimentos SC Saúde (anexo 11.1). 

http://scsaude.sea.sc.gov.br/
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3.7.1 Critérios para Credenciamento 
 

 

O credenciamento de serviços de oncologia do Lote 5 será feito através do site do Plano 

SC  Saúde,  http://scsaude.sea.sc.gov.br,  Módulo  Credenciamento  SC  Saúde,  onde  serão 

inseridos os dados cadastrais e anexados os documentos solicitados no Edital de Chamamento 

Público. O passo a passo do processo está descrito no Roteiro de Credenciamento ao Plano 

SC Saúde (item 3.2.). 

Os prestadores de oncologia que solicitarem o seu credenciamento devem atender a 

RDC nº 50/2002 e RDC nº 220/2004 da ANVISA  e legislação específica vigente, bem como 

estar devidamente certificados junto ao Conselho Profissional. 

 
3.7.2 Critérios de Remuneração 

 

 

Na remuneração de procedimentos (honorários médicos) em oncologia do Lote 5, serão 

utilizados os valores citados no Rol de Procedimentos do SC Saúde, que obedecem uma 

hierarquização de acordo com seu porte. As demais taxas serão remuneradas conforme tabela 

de diárias e taxas (anexo 11.3.), da mesma forma os materiais e medicamentos que forem 

utilizados serão remunerados conforme anexos 11.4. e 11.5., respectivamente. 
 
 
 

3.8 LOTE 06 – SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 
 

 

O  Plano  SC Saúde  possui  cobertura contratual  para  a realização  de  terapia  renal 

substitutiva ambulatorial ou de emergência conforme tabela de cobertura contratual prevista no 

anexo 11.1 (Rol de Procedimentos SC Saúde). 

 
3.8.1 Critérios para Credenciamento 

 

 

O credenciamento de serviços descritos no Lote 06 deve ser feito por meio do site do 

Plano SC Saúde,  http://scsaude.sea.sc.gov.br, Módulo Credenciamento SC Saúde, onde serão 

inseridos os dados cadastrais e anexados os documentos solicitados no Edital de Chamamento 

Publico. O passo a passo do processo está descrito no Roteiro de Credenciamento ao Plano 

SC Saúde (item 3.2.). 

Os serviços de terapia renal substitutiva que desejarem se credenciar devem atender a 

RDC 50/2002 e 154/2004 da ANVISA e legislação específica vigente e atualizada, bem como 

estarem devidamente certificados junto ao Conselho Profissional. 

 
3.8.2 Critérios de Remuneração 

 

 

A  remuneração  de  procedimentos  em  hemodiálise  se  dará  por  meio  de  pacotes, 

descritos no anexo 11.6, nos quais estão contempladas as taxas de hemodiálise, materiais e 

medicamentos necessários. Os serviços de honorários médicos não estão inclusos nos 

respectivos pacotes, sendo remunerados conforme anexo 11.1. 

http://scsaude.sea.sc.gov.br/
http://scsaude.sea.sc.gov.br/
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As demais taxas serão remuneradas conforme tabela de diárias e taxas (anexo 11.3.), 

da mesma forma os materiais e medicamentos que forem utilizados serão remunerados 

conforme anexos 11.4. e 11.5., respectivamente. 
 
 
 

3.9 MEDICAMENTOS 
 

 

O Plano SC Saúde em conformidade com a Lei nº 9.787 de 10 de Fevereiro de 1999, 

que estabelece e regulamenta a utilização e comercialização dos medicamentos genéricos, 

optou pelo pagamento destas apresentações aos prestadores de serviços contratados, 

excluindo-se aqueles que não possuem apresentação comercial genérica, que serão aceitas as 

cobranças das marcas de referência. Da mesma forma, baseado na Lei dos Genéricos, Lei 

9787, o Plano SC Saúde recomenda que sejam preferencialmente utilizados medicamentos 

genéricos. 

Com base nesta legislação especifica vigente, o SC Saúde disponibilizará a tabela de 

preços de medicamentos com nomenclatura de princípio farmacologicamente ativo (genérico) e 

com nome comercial (referência). 

Além disso, o Plano SC Saúde no intuito de seguir adequadamente a legislação em 

vigor do Ministério da Saúde – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA e Câmara de 

Regulação do Mercado de Medicamentos, CMED, recomenda aos prestadores de serviços o 

cumprimento dos regramentos estabelecidos pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003, Lei 

5.991, de 17 de dezembro de 1973, resolução da CMED nº 3, de 04 de Maio de 2009, 

complementada pela Orientação Interpretativa CMED 05, de 12 de novembro de 2009. 

Em cumprimento a esta legislação expedida pela ANVISA/CMED o SC Saúde 

recomenda que os preços dos medicamentos cobrados pelos prestadores de serviços não 

ultrapassem o valor legal passível de reembolso, sendo que, os valores constantes nas tabelas 

de preços publicadas neste edital são valores teto de cobrança. 

A tabela de precificação de medicamentos do Plano SC Saúde seguirá as premissas 

legais descritas acima, levando em consideração os regramentos de mercado e preços 

praticados no Estado de Santa Catarina. 

 
Retificação de edital – acréscimo de informações abaixo: 

 
O pagamento de medicamentos, soluções e dietas pelo SC Saúde para os prestadores, 

terá como base a Revista Brasíndice edição nº 743/2011, sendo adotado desta tabela, o Preço 

Fábrica com redutor de 10% (dez por cento), com atualização semestral, sendo que a primeira 

atualização será em abril/2012, em função da divulgação de reajuste de medicamentos pela 

CMED – Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que ocorre em março/2012. O 

reajuste seguinte deverá ocorrer no mês de outubro/12. 

 
Determinados itens da referida tabela terão remuneração diferente do Preço Fábrica 

com redutor de 10% (dez por cento) conforme segue: 

 
   Listagem de medicamentos denominados na lista de exceções discriminada no 

anexo 11.5 – Medicamentos – Retificação, com atualização semestral, sendo 

que a primeira atualização será em abril/2012, em função da divulgação de 
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reajuste de medicamentos da CMED – Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos, que ocorre em março/2012. O reajuste seguinte deverá ocorrer 

no mês de outubro/2012. 

 
   Medicações antineoplásicas terão seus valores com base no Preço de Fábrica, 

sem  redutor  -  Revista  Brasíndice  edição  nº  743/2011,  com  atualização 

semestral, sendo que a primeira atualização será em abril/2012, em função da 

divulgação de reajuste de medicamentos da CMED – Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos, que ocorre em março/2012. O reajuste seguinte 

deverá ocorrer no mês de outubro/2012. 

 
    Nutrição enteral, parenteral e outras dietas seguem Revista Brasíndice edição nº 

743/2011, Preço Fábrica com redutor de 20% (vinte por cento), com atualização 

anual, sendo que a primeira será em outubro 2012 e com revisão naqueles itens 

que apresentarem percentuais de reajuste com discrepâncias acima de 10% 

(dez por cento) em relação ao INPC do período. 

 
   A tabela da Revista Brasíndice seguindo os parâmetros descritos acima será 

divulgada  por  itens,  com  as  respectivas  codificações  e  menor  unidade  de 

medida, para efeitos e cobrança, até o dia 15/01/2012. 

 
As listas de exceções somente poderão ter inclusões de novos itens, sob forma de 

consulta pública, que deverá ficar aberta durante por 30 (trinta dias). 

Todos  os  medicamentos  utilizados  deverão  estar  com  seu  registro  atualizado  na 
ANVISA. 

Os critérios de manipulação, estabilidade, diluição e fracionamento das drogas deverão 
estar de acordo com as orientações da bula, e serão pagos fracionados sempre que assim o 
permitir. 

 
Recomendações de boas práticas e pagamento de medicamentos: 

 
1.   Os medicamentos em gotas/ líquidos orais, serão pagos por mililitro mediante prescrição 

médica assinada, carimbada e checada pela enfermagem. 
2.   Os anestésicos em frasco-ampola serão pagos por mililitro conforme registro médico em 

Relatório Anestésico. 
3.   Os medicamentos administrados no trans-operatório deverão estar descritos em folha de 

sala com assinatura do enfermeiro e/ou médico. Medicamentos anestésicos deverão estar 
descritos pelo médico anestesista em Relatório Anestésico; 

4.   Os  medicamentos  apresentados  em  frasco  ampola  serão  pagos  conforme  prescrição 
médica. Levar em consideração a estabilidade do medicamento conforme indicação do 
fabricante. 

5.   Medicamentos em ampolas serão pagos integralmente; 
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3.10 MATERIAIS 
 

 

A tabela de precificação de materiais do Plano SC Saúde seguirá as premissas legais 

descritas acima, no item 3.9., levando em consideração os regramentos de mercado e preços 

praticados no Estado de Santa Catarina. 

 
Retificação de edital – acréscimo de informações abaixo: 

 
O pagamento de materiais pelo SC Saúde para os prestadores terá como base a 

Revista SIMPRO, edição vigente em 31 de outubro/2011, sendo adotado desta tabela, o Preço 

Fábrica com redutor de 20% (vinte por cento), com atualização anual, sendo que a primeira 

será em outubro 2012 e com revisão naqueles itens que apresentarem percentuais de reajuste 

com discrepâncias acima de 10% (dez por cento) em relação ao INPC do período. 

 
Determinados itens da referida tabela terão remuneração diferente do Preço Fábrica 

com redutor de 20% (vinte por cento) conforme segue: 

 
   Listagem de materiais denominados na lista de exceções discriminada no Anexo 

11.5 – Materiais – Retificação, com atualização anual, sendo que a primeira 

será em outubro 2012 e com revisão naqueles itens que apresentarem 

percentuais de reajuste com discrepâncias acima de 10% (dez por cento) em 

relação ao INPC do período. 

   A tabela SIMPRO seguindo os parâmetros descritos acima será divulgada por 

itens, com as respectivas codificações e menor unidade de medida, para efeitos 

e cobrança, até o dia 15/01/2012. 

 
As listas de exceções somente poderão ter inclusões de novos itens, sob forma de 

consulta pública, que deverá ficar aberta durante por 30 (trinta dias). 

Todos os materiais utilizados deverão estar com seu registro atualizado na ANVISA. 
O fracionamento de materiais está previsto de acordo com a sua menor apresentação 

comercial. Quando se tratar de materiais de uso comum será pago em centímetros ou gramas. 
A remuneração aos prestadores do Plano SC Saúde quanto ao custo da logística de 

armazenamento,   distribuição,   manipulação,   fracionamento,   unitarização,   dispensação   e 

controle nos casos de órteses e próteses utilizadas nos procedimentos cirúrgicos e que não 

tenham seus valores remunerados diretamente aos prestadores se dá através da taxa de 

logística na utilização de órteses e próteses.    Os regramentos  de remuneração  estão 

discriminados no capítulo 5.9 Regulação em OPME e os valores estão descritos no anexo 11.3 

Diárias e Taxas. 
 
 
 
3.11 GASES MEDICINAIS 

 
 

A remuneração dos gases medicinais utilizados na assistência dos segurados do Plano 

SC Saúde seguirá os critérios de cobrança e pagamento conforme a tabela do Anexo 11.3. que 

considera os gases medicinais e os fluxos usuais empregados nos procedimentos terapêuticos. 
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Na definição dos valores foram levadas em consideração as tabelas de preços dos 

fornecedores de gases medicinais atuantes no Estado de Santa Catarina. 

Regramento para cobrança de gases: 

 Protóxido de azoto, óxido nítrico e oxigênio - por hora e minuto, com horário de início 

e término checado pelo profissional de enfermagem. Em procedimentos cirúrgicos e 

diagnósticos, deverá constar o horário de instalação e retirada conforme Relatório 

Anestésico; 

 Gás carbônico – compreende o pagamento por sessão, utilizado em cirurgias vídeo 

laparoscópicas; 

 Ar comprimido e nitrogênio – o custo respectivo foi embutido no cálculo dos valores 

de diárias e taxas hospitalares; 

 Nebulização com oxigênio - pago por sessão. Condicionado a prescrição médica e 

checagem dos horários de realização do procedimento. Quando administrado com 

oxigênio, paga-se 15 minutos por sessão, somente com prescrição médica. 

Compreende o pagamento da realização deste procedimento, onde estão inclusos 

todos os materiais e equipamentos pertinentes à execução. 
 
 
 

3.12 REMUNERAÇÃO POR PACOTES 
 

 

A modalidade de contratação e pagamento de procedimentos com valores pré- 

determinados, representa vantagens e agilidade administrativa tanto para o prestador quanto 

para o plano e para o prestador: acelera o processo de autorização, faturamento e cobrança; 

evita glosas e divergências; permite previsibilidade orçamentária; compartilha os riscos e 

compromete os envolvidos no processo. 

Os pacotes contemplam todas as diárias, materiais, medicamentos, gases, taxas 

necessários  à  execução  do  procedimento  cirúrgico  com  qualidade  de  atendimento  ao 

segurado. Alguns OPMEs poderão estar inclusos nos pacotes, sendo desta forma pagos à 

clínica ou hospital, por exemplo, tubo de ventilação para cirurgia otorrinolaringológica, OPMEs 

com  permissão  de  reprocessamento  conforme  ANVISA,  entre  outros.  Quando  presentes 

estarão devidamente listados no descritivo do pacote. Os honorários médicos e SADT, pela 

característica de terem pagamentos diretos, não foram inclusos nos pacotes. 
 
 
 

 
Regras para cobrança de itens superiores ao previsto nos pacotes: 

 

 

   Somente serão aceitos acréscimos de diárias à conta hospitalar nos casos de complicações 

clínico-cirúrgicas onde seja imperiosa a manutenção de atendimento intrahospitalar, 

permanecendo o processo de internação adicional ao procedimento, em modo de faturamento 

de itens discriminados (conta aberta). Esses casos serão revistos pela auditoria técnica. 

Por exemplo: 

a)   Paciente interna para realização de cirurgia bariátrica e tem alta em período 

inferior ao número de diárias previsto no pacote. Remunera-se o pacote na íntegra 

sem descontos. 
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b)   Paciente interna para realização de apendicectomia, e permanece uma diária 

adicional ao previsto no pacote sem que haja complicação clinico cirúrgica. 

Remunera-se apenas o pacote respectivo, isto é, não é paga a diária adicional. 

c)   Paciente interna para realização de histerectomia  e evolui com complicação 

cirúrgica, necessitando de maior prazo de internamento, como, por exemplo, na 

vigência de infecção. Os itens cirúrgicos e as diárias iniciais estarão previstos no 

pacote. Serão cobrados em conta discriminada (conta aberta) os itens necessários 

ao internamento após o prazo de cobertura do pacote. Isto é, para um pacote que 

tenha previsão de 3 (três) diárias, haverá cobrança a partir da quarta diária, tanto das 

diárias quanto dos materiais e medicamentos da internação. 

 
 Internações  de  véspera  não  serão  consideradas  como  diária  adicional,  estando 

contempladas nas diárias do pacote. 

 No caso de internação por período inferior ao número de diárias previstas no pacote, 

este será remunerado inteiramente, sem descontos. 

 No caso de diária em quantidade superior a do pacote, apenas será remunerado o valor 

do pacote. 

 Os honorários médicos e SADT não estão inclusos nos pacotes e devem ser solicitados 

à parte. 

 
Regramentos sobre associação de pacotes: 

 

 

    Existem pacotes específicos para cada procedimento. 

Exemplo: Procedimento “A” possui pacote específico e é realizado sozinho. Neste caso 

deve ser solicitado o código do procedimento “A” (honorário médico) e o código do pacote “A”. 

 
Exemplo real: 

 

 

TIREOIDECTOMIA TOTAL OU PARCIAL 
 

 Descritivo do Procedimento  Código 

Tireoidectomia total 30213053 

    

 
 Resumo do pacote  R$ 
 

 
Diária (03) e Taxas 

Será valorado 

conforme tabela 

do nível do 

hospital 

Medicamentos R$ xx 

Materiais Diversos R$ xx 

Gases R$ xx 

 

    Associações comuns de procedimentos terão um pacote específico. 

Exemplo:  Os  procedimentos  “B”  e  “C”  frequentemente  são  realizados  de  modo 

concomitante, com isso foi formulado um único pacote específico para esta associação. 
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Neste caso, devem ser solicitados os códigos dos procedimentos “B” e “C” (honorários 

médicos) e o código do pacote “B + C”. 

 
Exemplo real: 

 

 

PACOTE TURBINECTOMIA UNI OU BILATERAL + SEPTOPLASTIA 
 

 Descritivo do Procedimento  Código 
 

Turbinectomia unilateral ou turbinoplastia – unilateral 
30501458 

(1 ou 2x) 

Septoplastia (qualquer técnica sem video) 30501369 

    
 

 
 

 Resumo do pacote  R$ 
 

 
Hospital-dia (01) e Taxas 

Será valorado 

conforme tabela 

do nível do 

hospital 

Materiais R$ xx 

Medicamentos R$ xx 

Gases R$ xx 

Materiais especiais Não há 
 

 
 

    Procedimentos que possuem pacotes distintos. 
 

 

Exemplo: Os procedimentos “D” e “E” por não terem associação freqüente em mesmo 

ato  cirúrgico,  não  possuem  pacote  conjugado.  Mediante  isto,  devem  ser  solicitados  com 

códigos de procedimentos “D” e “E” (honorários médicos) e os códigos referentes aos pacotes 

“D” e “E”, separadamente. 

Este seria o caso de realização de colecistectomia em mesmo ato cirúrgico de 

herniorrafia inguinal, por exemplo. Onde não há previsão de pacote que contemple ambos 

procedimentos. 

A remuneração se dará em 100% do pacote de maior valor e 50% o outro pacote; 

quando se tratarem de procedimentos de mesma especialidade. Não será aceita associação 

adicional de pacotes devido a duplicidade de materiais. 

Realização em mesmo ato cirúrgico de procedimentos diferentes 

Exemplo: Serão realizados os procedimento “D” e “G” em mesmo ato cirúrgico, no 

entanto o procedimento “D” possui pacote e o procedimento “G” não possui pacote. 

Devido a ser situação excepcional, não haverá remuneração de pacote. Neste caso, a 

conta inteira de cirurgia e internamento deverá ser cobrada discriminadamente (conta aberta). 

Um modelo deste tipo de solicitação se dá no caso de colecistectomia com colectomia, 

onde há o pacote de colecistectomia, porém não há pacote de colectomia presvisto. Cobrança 

de faturamento de conta hospitalar totalmente discriminada (conta aberta). 
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A definição de custos de pacotes médico-cirúrgicos exige um sistemático processo de 

coleta  de  dados,  informações  estatísticas,  mecanismos  refinados  de  apuração  de  custos 

diretos e indiretos. Os pacotes foram estruturados a partir dos dados acima mencionados, de 

análises  estatísticas  de  contas  médicas  do  mercado  de  Santa  Catarina  e  da  análise  de 

possíveis oscilações de índices econômicos pertinentes. 

A valoração pacotes será apresentada conforme agrupamento de ítens: diárias e taxas, 

medicamentos, materiais de uso comum, gases, OPME. Estarão discriminadas as quantidades 

de diárias e os OPMEs inclusos no pacote. 

No caso da indicação do uso de OPME não inclusa no pacote, sua solicitação deve ser 

realizada de modo adicional ao pacote. Estes materiais podem estar associados na forma de 

kits que contemplam todos os materiais especiais, órteses e próteses necessários a realização 

do procedimento cirúrgico. 

 
Segue abaixo um exemplo de pacote: 

 
ADENOIDECTOMIA E TIMPANOTOMIA UNI OU BILATERAL P/ TUBO DE 

VENTILAÇÃO - INCLUI UM TUBO DE VENTILAÇÃO 
 

 Descritivo do Procedimento  Código 

Adenoidectomia 30205042 

Timpanotomia para tubo de ventilação – unilateral 30403154 (1 ou 2X) 

 
 Resumo do pacote  R$ 
 

Diária (01 diária) e Taxas 
Será valorizado conforme 

tabela do nível do hospital 

Materiais R$ xx 

Medicamentos R$ xx 

Gases R$ xx 

Materiais Especiais – 01 (um) tubo de 

ventilação 

 

R$ xx 

 

O valor total dos pacotes será publicado em até 30 dias após a assinatura do contrato 

com o hospital, pois a valoração final está condicionada ao nível de classificação do hospital. 

Os  pacotes  estão  descritos  no Anexo  11.6.  deste  manual.  Verificar  codificação  de 

pacotes – ou tipo do item. 
 
 
 

3.13. INFRAESTRUTURA MÍNIMA PARA ATENDIMENTO DO PLANO 
 

 

É necessário que o prestador de serviço tenha uma infraestrutura mínima para atender 

a este formato informatizado do Plano SC Saúde, composta pelos seguintes itens: 

• Microcomputador com processador 1,6 GHz, 1 GB de memória RAM, 2 GB de espaço 

disponível em HD e porta USB; 

• Sistema Operacional Microsoft Windows® XP ou superior; 

• Navegador de Internet Microsoft Internet Explorer® 6.0 ou superior e/ou Firefox 1.5 ou 

superior; 
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• Link de dados ADSL com velocidade a partir de 400 Kbps; 

• Leitora de cartão magnético com três trilhas (marcas sugeridas para aquisição da leitora 

IDTECH, TECHMAG - valor médio de mercado para compras unitárias R$ 70,00 - 

setenta reais). 

• Impressora a jato de tinta; 

• Scanner. 
 

 

A leitora de cartão magnético solicitada é opcional e tem por objetivo dar segurança e 

agilidade no atendimento e consequente pagamento. De qualquer forma, a leitora solicitada 

possui padrão similiar ao mercado, sendo que, a mesma leitora poderá ser utlizada para outros 

planos de saúde. 
 
 
 

3.14 INFORMATIZAÇÃO 
 

 

A informatização do Plano SC Saúde tem por objetivo dar segurança e agilidade em 

todos os processos: atendimento, autorização, cobrança e pagamento. O sistema de 

autorizações (consultas, exames, procedimentos e internações) e o envio de faturamento são 

realizados somente via Web, não havendo necessidade de preenchimento de guias físicas. 

Glosas e contestações são realizadas de forma eletrônica. A TISS é o padrão utilizado na troca 

de informações entre o Plano SC Saúde e o prestador. 
 
 
 

3.15. RELACIONAMENTO DO PLANO SC SAÚDE COM A REDE CREDENCIADA 
 

 

O SC Saúde conta com um sistema na Web exclusivo para a comunicação com a sua 

rede  credenciada.  O  sistema  pode  ser  acessado  por  meio  do  Portal 

http://scsaude.sea.sc.gov.br,  com  credenciais  de  acesso  (senha  e  login)  adquiridas  no 

momento do credenciamento. 

O sistema disponibiliza menus específicos, conforme necessidade do prestador, 

acessados por meio do canal PRESTADOR, sendo: 

 
- Módulo Autorizador SC Saúde: Neste espaço, o prestador acessa o software que 

fará as solicitações e autorizações (consultas, exames, procedimentos e internações), 

auditorias do plano e todos os processos necessários para atendimento aos segurados. 

Neste módulo também estará disponível o envio da produção médica, que poderá ser 

automática, no caso de uso direto do Sistema de Gestão SC Saúde, ou por meio de 

arquivos do tipo xml, conforme estabelecido no padrão TISS. 

 
-   Módulo   Relacionamento:   alterações   cadastrais,   solicitações   de   extensões, 

solicitações de descredenciamento, solicitações de novas tecnologias, demonstrativo de 

pagamento/arquivo de retorno, solicitações de revisão de contas, questionamentos e 

solicitações de esclarecimentos de forma geral. 

 
Além   do  sistema,  os  prestadores  de  serviços  contarão  com  uma  Central  de 

Relacionamento com o Prestador a um custo local para as cidades abaixo relacionadas: 

http://scsaude.sea.sc.gov.br/
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Centrais de 

Relacionamento 

com o Prestador 

 
Cidades Atendidas 

 

 
 

Tel. (47) 3481 7110 

Araquari,  Balneário  Barra  do  Sul,  Barra  Velha,  Campo 

Alegre, Corupá, Garuva, Guaramirim, Itaiópolis, Itapoá, 

Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, Massaranduba, Monte 

Castelo, Papanduva, Rio Negrinho, São Bento do Sul, São 

Francisco do Sul, São João do Itaperiú, Schroeder 
 
 
 

 
Tel. (48) 3216 7100 

Águas   Mornas,  Alfredo   Wagner,  Angelina,  Anitápolis, 

Antônio Carlos, Biguaçu, Canelinha, Florianópolis, 

Garopaba,  Governador  Celso  Ramos,  Leoberto  Leal, 

Major   Gercino,   Nova  Trento,   Palhoça,   Paulo   Lopes, 

Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São 

Bonifácio, São João Batista, São José, São Pedro de 

Alcântara, Tijucas 
 

 
 
 

Tel. (49) 2049 8600 

Águas de Chapecó, Águas Frias, Arvoredo, Caxambu do 

Sul, Chapecó, Coronel Freitas, Cunhataí, Faxinal dos 

Guedes, Guatambú, Itá, Marema, Nova Erechim, Nova 

Itaberaba,  Paial,  Palmitos,  Pinhalzinho,  Planalto Alegre, 

Quilombo, São Carlos, Saudades, Seara, União do Oeste, 

Xanxerê, Xavantina, Xaxim 

 

Caso o sistema esteja off-line (inoperante) por algum motivo (queda de energia, 

problemas com link de internet, etc.), o prestador poderá obter as informações referentes à 

situação do segurado e autorizações através da Central de Relacionamento com o Prestador. 

Nesses casos, o prestador deve anotar os atendimentos para inseri-los no sistema 

posteriormente. 

O Plano SC Saúde também contará com 10 (dez) Centrais de Atenção ao Segurado, 

localizadas nas cidades de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joaçaba, Florianópolis, Itajaí, 

Joinville, Lages, Rio do Sul e Tubarão, para dar suporte aos segurados e prestadores de 

serviço de sua área de atuação, quando for necessário atendimento presencial. 
 
 
 

4. ATENDIMENTO, SOLICITAÇÕES E AUTORIZAÇÕES 
 
 
 
4.1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE ATENDIMENTO AOS SEGURADOS 

 

 

Para qualquer atendimento, o segurado deverá apresentar os documentos de 

identificação e o cartão do Plano SC Saúde. Se por algum motivo o segurado estiver sem o 

cartão do Plano SC Saúde, é obrigatória a apresentação de um documento de identificação 

com foto. Caso haja alguma restrição fornecida pelo sistema de cadastro do segurado, o 

próprio segurado deverá contactar a Central de Relacionamento ao Segurado, pelo telefone 

0800 644 6040. 
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Será de responsabilidade do prestador de serviço credenciado a verificação dos 

documentos de identificação. O cartão do segurado é de uso pessoal e intransferível, portanto, 

não pode ser utilizado por terceiros. 

As solicitações de consultas, exames, procedimentos e internações deverão ser 

realizadas no Portal SC Saúde, Módulo Autorizador. Não há obrigatoriedade de impressão de 

guias. Caso seja necessário, será possível a impressão de um resumo da guia (ticket) dos 

exames/procedimentos/atendimentos solicitados. Esses também poderão ser enviados pelo 

prestador para o endereço eletrônico do segurado (e-mail). 

Todas as transações do Plano SC Saúde com a rede credenciada serão exclusivamente 

de  forma  informatizada,  assim,  não  haverá  necessidade  do  envio  de  guias  físicas  ou 

prontuários. 

Para consultas médicas o sistema irá gerar o formulário Lista Presencial, conforme 

TISS, para coletar assinatura dos atendimentos realizados. Este formulário não deverá ser 

enviado ao Plano SC  saúde, mas deverá ficar  arquivado  por  1 (um) ano  para eventuais 

comprovações da realização do atendimento. Vale ressaltar, que o registro dos atendimentos 

em prontuários médicos é de responsabilidade do prestador e deverá ser arquivado conforme 

legislação vigente. 

Para os demais atendimentos em clínicas, laboratórios e hospitais, os documentos de 

registro de atendimento ou prontuários devem conter assinatura dos segurados. A guarda de 

tais documentos é de responsabilidade dos prestadores conforme legislação vigente. 

Não há necessidade de envio dos documentos de contas médicas hospitalares, no 

entanto as mesmas devem ser arquivadas por no mínimo 5 (cinco) anos pelo prestador de 

serviço ou conforme legislação vigente. 
 
 
 

4.2. FLUXO DE SOLICITAÇÕES / AUTORIZAÇÕES 
 

 

Os procedimentos solicitados via Sistema de Gestão SC Saúde - Módulo Autorizador 

são  autorizados  pela  mesma  ferramenta  (Web),  com  status  de  funcionamento  on-line 

(operante). Portanto, todas as informações validadas ou criticadas pelo sistema acontecem em 

tempo real. 

O Sistema de Gestão SC Saúde é orientado por críticas baseadas no Rol de 

Procedimentos do Plano SC Saúde (Anexo 1 do Edital de Chamamento) e nas normas técnicas 

do Manual do Prestador, divulgadas neste edital e baseadas em consensos das especialidades 

médicas, normas do Ministério da Saúde, Medicina Baseada em Evidências, Diretrizes de 

Utilização da ANS e nas boas práticas do exercício profissional. 

O sistema emite três tipos de status referentes às autorizações: AUTORIZADO, EM 

ESTUDO e NEGADO. 

Os  procedimentos  com  status  de AUTORIZADO  estão  automaticamente  liberados, 

bastando ao segurado procurar o serviço credenciado ao Plano SC Saúde de sua preferência 

para a realização do mesmo. 

O Sistema de Gestão SC Saúde - Módulo Autorizador pode emitir um comprovante 

(ticket) com a descrição dos exames autorizados, se o médico e paciente assim acordarem, 

que pode ser impresso pelo prestador e entregue ao segurado, bem como pode ser salvo em 

arquivo “pdf” e enviado diretamente para o endereço eletrônico (e-mail) do segurado. 
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O status EM ESTUDO significa que a liberação do procedimento está sujeita à análise 

administrativa ou à auditoria técnica. Nesse status, quando for necessária alguma informação 

complementar  como  justificativa  médica  detalhada,  laudo  de  exames,  perícia  médica,  ou 

quando houver alguma restrição referente ao item solicitado, o sistema emite uma mensagem 

de alerta. O prestador pode entrar em contato  com a  Central de Relacionamento com o 

Prestador para mais esclarecimentos. 

No caso da necessidade de justificativa médica mais detalhada, essa pode ser 

complementada na própria solicitação via Sistema de Gestão SC Saúde - Módulo Autorizador. 

Quando for necessário anexar laudo de exames, o próprio prestador pode digitalizar 

(“escanear”) a documentação necessária e envia-lá via sistema no ato da solicitação. 

Quando houver necessidade de perícia médica, o sistema emite um alerta informando a 

respeito  dela.  A  partir  daí,  o  segurado  deve  entrar  em  contato  com  a  Central  de 

Relacionamento ao Segurado do Plano SC Saúde, para que seja feito o agendamento da 

perícia. Após a realização da mesma, o laudo pericial é avaliado pela equipe médica de 

auditoria, que emite o parecer final via sistema. 

O status NEGADO é emitido quando houver algum problema administrativo com relação 

ao cadastro do segurado ou quando houver alguma divergência relativa  ao  procedimento 

solicitado. Nessas situações, o mesmo deve entrar em contato com por meio da Central de 

Relacionamento com o Segurado ou pessoalmente numa das dez Centrais de Atendimento do 

Plano SC Saúde. 

Nas eventuais divergências entre o médico assistente e o médico auditor do Plano SC 

Saúde, pode ser formada uma junta médica composta pelo médico solicitante, médico do Plano 

SC Saúde e um terceiro médico, escolhido em comum acordo entre as partes. A decisão final 

da junta médica irá nortear o processo de autorização. 

Todas as solicitações que ficarem em estudo por algum motivo, serão analisadas pela 

equipe médica de regulação e, após um prazo de 48 horas a 05 dias úteis (procedimentos de 

alta complexidade), serão finalizadas diretamente no sistema. Cabe ressaltar que todas as 

solicitações em estudo serão avaliadas constantemente por médicos auditores das 

especialidades e que possivelmente a análise final de autorização poderá ser concluída antes 

do prazo estipulado neste manual. 

As autorizações ficam válidas no sistema por 90 dias, cabendo ao segurado e ao 

prestador a execução do serviço neste período. Após esse prazo, a guia é cancelada 

automaticamente. Caso haja necessidade da realização do procedimento após esse período, o 

solicitante deverá emitir um novo pedido via sistema. 
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4.3 FLUXOGRAMA DE AUTORIZAÇÕES/SOLICITAÇÕES 

 

 

FLUXO DE AUTORIZAÇÕES / SOLICITAÇÕES 

O QUE QUEM COMO OBSERVAÇÃO 
 

Início 
   

 
 

Passa o cartão ou autoriza 

via web, verificando os 

dados do cliente e 

documento de identidade. 

 
 
 
 
 

Recepcionista/ 

Atendente do 

prestador 

Passar o cartão do cliente no 

Sistema Autorizador SC Saúde 

ou inserir código no sistema, 

confirmando os dados do 

cliente com o documento de 

identidade. Caso ocorra algum 

problema, o prestador deverá 

fazer contato com a Central de 

Relacionamento com o 

Prestador. 

 
 
 

 
Após a 

liberação, o 

médico efetua o 

atendimento. 

 

 
 

Necessita de 

algum 

procedimento/ 

exame? 

 

 
 

Médico 

credenciado do 

Plano SC Saúde 

 
 

Solicita autorização para o 

procedimento/exame 

necessário (SADT ou 

Procedimento). 

 
Caso não 

necessite de 

procedimento/ 

exame, finaliza- 

se o processo. 

 
 
 

O proc. / 

exame 

solicitado foi 

autorizado? 

 
 
 

 
Recepcionista/ 

Atendente do 

prestador 

AUTORIZADO: Realiza o 

procedimento. NEGADO: 

Prestador contata a Central de 

Relacionamento com o 

Prestador. 

EM ESTUDO: Período de 

análise administrativa ou de 

auditoria técnica de 48h até 5 

dias. 

 

Caso o 

procedimento 

necessite de 

perícia médica, 

o segurado 

deverá agendar 

nas Centrais de 

Atendimento. 

 Sendo autorizado, o 

segurado efetua o 

procedimento em algum 

prestador da rede 

credenciada. 

  

 

Recepcionista/ 

Atendente do 

prestador 

 

 
 

Baseado na autorização do 

item disponível no sistema. 

 

 
 

Fim do processo de 

autorizações. 

  

Encaminhamento para 

cobrança via sistema. 
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4.4 AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
 

 

Os segurados do Plano SC Saúde necessitam de autorização prévia para todos os 

serviços contidos no Rol de Procedimentos do Plano SC Saúde, exceto urgência/emergência. 

As consultas, terapias e exames complementares são autorizados por meio do Sistema 

de Gestão SC Saúde, Módulo Autorizador, que pode ser acessado por todos os prestadores de 

serviços credenciados, conforme serviços contratados. 

As cirurgias de baixa complexidade também são solicitadas e autorizadas no próprio 

sistema, e podem ser submetidas à auditoria. 

As cirurgias de média e alta complexidade estão submetidas a esse mesmo processo 

de autorização, e estão condicionadas à auditoria técnica e de especialidade. 

No momento das solicitações pelos médicos, o sistema alerta quais serviços/ 

procedimentos irão necessitar de documentações, justificativas, perícias ou autorizações 

presenciais. As perícias médicas podem ser realizadas em uma das dez Centrais de Atenção 

ao Segurado do Plano SC Saúde ou em consultórios médicos, conforme agendamento da 

equipe de atendimento do Plano. 

Nas eventuais divergências entre o médico assistente e o médico auditor do Plano SC 

Saúde, pode ser formada uma junta médica composta pelo médico solicitante, médico do Plano 

SC Saúde e um terceiro médico, escolhido em comum acordo entre as partes. A decisão final 

dessa junta médica irá nortear o processo de autorização. 

Esses  parâmetros  são avaliados  constantemente  pela  equipe  médica  reguladora  e 

podem  ocorrer  ajustes decorrentes dos impactos  do  processo  de  utilização. As  eventuais 

alterações são mantidas em consulta pública, por 30 dias, antes da efetiva alteração. 
 
 
 

4.5 AUTORIZAÇÃO PRESENCIAL 
 

 

O sistema irá alertar que há necessidade de autorização presencial geralmente nos 

casos de perícia médica ou apresentação de alguma documentação exclusiva do segurado, 

como laudos de outros profissionais, declarações escritas e firmadas, cópia de documento 

pessoal, e está de acordo com as recomendações técnicas das especialidades divulgadas 

neste manual. 
 
 
 

4.6 CONSULTAS ELETIVAS 
 

 

Para atendimento de uma consulta eletiva o prestador pode validar os dados do 

segurado de duas formas: 

a)  Passando o cartão pela leitora de cartões magnéticos ou, 

b)  Acessando o Sistema de Gestão SC Saúde – Módulo Autorizador. 
 

 

Caso haja alguma restrição referente à execução da consulta, o sistema emitirá uma 

mensagem de alerta e habilitará ou não a efetivação da consulta. 

No caso de restrição, o prestador de serviço pode entrar em contato com a Central de 

Relacionamento com o Prestador e obter as devidas informações. 
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Após uma consulta validada e executada pelo Sistema de Gestão SC Saúde - Módulo 

Autorizador, é possível solicitar exames, procedimentos e internações, as quais podem ser 

realizadas em  prestadores de serviços credenciados  e  habilitados  a atender dentro deste 

mesmo padrão (via Web). 

Para registro das consultas médicas o sistema irá gerar o formulário Lista Presencial, 

padrão TISS, para coletar assinatura dos atendimentos realizados. Este formulário não deverá 

ser enviado ao Plano SC saúde, mas deverá ficar arquivo por 5 (cinco) anos para eventuais 

consultas. Vale ressaltar, que o registro dos atendimentos em prontuários médicos é de 

responsabilidade do prestador e deverá ser arquivado conforme legislação vigente. 

 
4.6.1 Consultas de Retorno 

 

 

Os  prazos  de  retorno  das  consultas  médicas  devem  seguir  a  Resolução  CFM  nº 

1.958/2010, que define e regulamenta o ato da consulta médica e as possibilidades de sua 

complementação. 
 
 
 

4.7 SADT – SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA 
 

 

Havendo  solicitação  de SADT,  o sistema  valida  a  solicitação,  conforme  os  passos 

descritos a seguir e, depois de aprovado, o prestador está autorizado a realizar o serviço. 

a)  Passando o cartão pela leitora de cartões magnéticos ou, 

b)  Acessando o Sistema de Gestão SC Saúde – Módulo Autorizador. 
 

 

As solicitações, depois de autorizadas, podem ser executadas por qualquer um dos 

prestadores de serviços credenciados, dentro de sua especialidade. 

A execução do serviço também é feita através do sistema, onde é possível efetuar todas 

as cobranças, como materiais, medicamentos, custos, insumos e participações de outras 

especialidades. 

Os procedimentos seriados devem ser solicitados a cada dez sessões e deve ser 

impressa a guia de comprovação presencial – formulário padrão TISS, a qual o segurado 

assinará  a  cada  realização  de  atendimento.  Este  comprovante  deve  ficar  arquivado  no 

prestador de serviço por 5 anos, a contar da data do envio da cobrança, caso haja a 

necessidade de comprovação do atendimento. 
 
 
 

4.8 INTERNAÇÕES 
 

 

As solicitações de internação, clínicas ou cirúrgicas, depois de solicitadas no Sistema de 

Gestão SC Saúde - Módulo Autorizador, também passam pelo mesmo processo de autorização 

e análise da equipe de regulação, antes de efetivada a sua liberação. 

As internações de caráter eletivo devem ser agendadas somente após a liberação da 

mesma, para evitar transtornos no ato da entrada do segurado no hospital. É importante 

observar o cumprimento dessa instrução, pois não é permitido aos prestadores de serviços 

solicitar cheque caução ou promissória assinada nos casos de internações eletivas que ainda 

estiverem em estudo, conforme legislação vigente. 
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As solicitações de complementos durante a internação: novos procedimentos, SADT, 

materiais do tipo OPME, medicamentos especiais, taxas, participações de outros profissionais, 

realizadas durante a internação, devem ser feitas através do Sistema de Gestão SC Saúde – 

módulo Autorizador, que está preparado e habilitado para as solicitações, execuções e 

cobranças de todos esses serviços. O Sistema SC Saúde também está preparado para fazer a 

integração via Web service conforme padrão TISS. As guias físicas de solicitações são de 

controle interno de cada hospital. 

As solicitações de prorrogações de diárias devem ser efetuadas no prazo máximo de 2 

(dois) dias úteis após o término das diárias já autorizadas. Assim como as solicitações de 

SADT, acréscimo de materiais, procedimentos, taxas, participações de outros profissionais e 

medicações de alto custo, que devem ser solicitadas previamente ao evento ou num prazo 

máximo de 2 (dois) dias utéis após execução, nos casos de urgência ou emergência. 

As solicitações que não forem formalizadas nos prazos estipulados, não serão aceitas/ 

autorizadas. O prestador não poderá repassar estes custos aos segurados. Se eventualmente 

houver cobrança por parte do prestador diretamente do segurado, e este solicitar ressarcimento 

ao plano, o mesmo será descontado do valor pago ao prestador. 

Em caso de não haver a acomodação contratada pelo Plano SC Saúde, o prestador de 

serviço  deve  oferecer  uma  acomodação  superior  e,  assim  que  houver  disponibilidade  do 

padrão contratado, poderá ser realizada a transferência do segurado para a sua devida 

acomodação, sem ônus adicional ao Plano SC Saúde ou ao segurado. 

Se houver solicitação formal do segurado ou de familiares para que a internação ocorra 

em acomodação superior, o prestador de serviço deve coletar a assinatura dos responsáveis 

pelo pagamento, em declaração específica do prestador, ficando o Plano SC Saúde totalmente 

isento de cobranças adicionais decorrentes da troca de acomodação. 
 
 
 

5. MECANISMOS DE REGULAÇÃO DA REDE CREDENCIADA 
 
 
 
5.1 AUDITORIAS 

 

 

As auditorias são realizadas por médicos, enfermeiros, farmacêuticos e fisioterapeutas, 

de acordo com as resoluções a seguir: 

    Resolução CFM nº  1.614/2001 e Código de Ética  Médica  CFM 1931/2009  no seu 

Capítulo XI – Auditoria e Perícia Médica; 

 Resolução COFEN 266/2001 e Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

Resolução COFEN 311/2007; 

    Resolução CFF nº 508, de 29 de julho de 2009; 

    Resolução COFFITO nº. 259, de 18 de dezembro de 2003. 

A atuação das auditorias está dividida em dois modos: Operativa e Analítica. 

A Auditoria Operativa se subdivide em: 

a) Prévia ou prospectiva - Presença de auditoria de modo integrado ao setor de 

autorizações. Analisa as solicitações de internação, procedimentos médicos, materiais e 

medicações de alto custo; 

b)  Concorrente ou presencial - Auditores atuam no intercurso de internamento hospitalar 

ou  clínicas,  para  avaliação  e  registro  da  análise  de  prontuários,  acompanhamento  da 
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internação hospitalar e centro cirúrgico, avaliação de pacientes, respeitando o código de ética 

profissional, com disponibilidade para a discussão de casos com médicos assistentes e 

disponibilidade para mediar intercorrências nos processos de auditoria e autorizações; 

c)  Retrospectiva ou de contas: análise técnica de conta hospitalar. 

Auditoria Analítica – Acompanhamento de indicadores: 

A Auditoria Analítica trata da análise pormenorizada de documentos, dados 

epidemiológicos e estatísticos, com o objetivo de aferir a eficácia, eficiência, efetividade e custo 

dos serviços prestados. Essa análise se dá de modo comparativo com os regramentos legais e 

com os grupos de mesma atuação. Desse modo, permite a comparação entre prestadores, 

norteando as avaliações de custos e qualidade da rede prestadora. 

Essa auditoria é responsável pela geração de informações e relatórios que norteiam a 

gestão do Plano SC Saúde. Os prestadores podem receber informações e solicitações de 

esclarecimentos, a fim de nortear ou auxiliar a Auditoria Analítica nos trabalhos. 

Todos  os  prestadores  de  serviços  terão  acompanhamento  dos  indicadores   da 

assistência e custos, pela Auditoria Analítica. Tais indicadores são sempre comparados por tipo 

de doença, complexidade, perfil do prestador, segurado, entre outros. Os dados destes 

indicadores resultam em análise de qualidade de serviço, comparação com os pares de 

atendimento e orientação dos prestadores de serviço.  Informações apuradas que  possam 

sugerir anomalias podem ser encaminhadas à Comissão de Avaliação da Qualidade em Saúde. 

Em respeito à Resolução CFM 1614/2001 o médico na função de auditor tem direito a 

acesso  ao  prontuário  do  paciente.  Nos  casos  de  prestadores  que  possuem  prontuário 

eletrônico, deve ser disponibilizada senha de acesso para os médicos auditores do Plano SC 

Saúde, para que os mesmos tenham acesso ao prontuário do paciente neste formato. 
 
 
 

5.2 PERÍCIA MÉDICA 
 

 

A perícia médica compreende ato médico pericial a ser realizado de modo presencial no 

segurado.  Os  critérios  de  solicitação  de  perícia  seguem  regramentos  de  auditoria,  com 

objetivos de enquadramento contratual, avaliação de solicitação e caracterização dos critérios 

das Diretrizes de Utilização do Plano SC Saúde, quando houver. 
 
 
 

5.3 VISITAS HOSPITALARES 
 

 

Nos  casos  de  internação  clínica,  os  honorários  médicos  são  pagos  por  dia  de 

internação, quando comprovada a presença de evolução médica em prontuário. 

Havendo  necessidade  de  mais  de  uma  visita  por  dia,  deve  estar  justificada  em 

prontuário. 

Havendo necessidade do parecer de profissional de  outra  especialidade,  o médico 

assistente   deve   solicitar   e   justificar   no   prontuário   a   avaliação   e   parecer   e/ou   o 

acompanhamento do especialista. 
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5.4 INTERNAÇÕES NÃO COBERTAS 
 

 

As coberturas contratuais estão definidas no item 2.4. e anexo 11.1. As exclusões de 

cobertura estão discriminadas no item 2.5. Não são remuneradas as internações para 

procedimentos não cobertos. 
 
 
 

5.5. USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS 
 

 

Segundo a Lei nº 9.431 de 6 de janeiro de 1997 os hospitais são obrigados a manter 

Programa de Controle de Infecções Hospitalares - PCIH. 

Segundo RESOLUÇÃO CFM nº 1.552/99, em seus artigos; 

Art. 1º - A prescrição de antibióticos nas unidades hospitalares obedecerá às normas 

emanadas da CCIH. 

Art. 2º - As rotinas técnico-operacionais constantes nas normas estabelecidas  pela 

CCIH para a liberação e utilização dos antibióticos devem ser ágeis e baseadas em protocolos 

científicos. 

É  sabido,  e vastamente  discutido  na literatura  mundial,  que  o  uso  indiscrimido  de 

antibióticos leva a seleção de germes com aumento de resistência antibiótica, por isso, 

recomendamos que o uso de antibioticoterapia de amplo espectro seja normatizado e 

acompanhado Comissão de Controle Hospitalar de Infecção (CCHI). 

Se for comprovado pela auditoria que não houve o uso racional de tais drogas, e ainda, 

que o uso gerou prejuízos à saúde dos segurados, as medicações poderão ter recusa de 

pagamento pelo plano e ainda, os casos serão encaminhados para Comissão de Avaliação de 

Qualidade  em  Saúde  para  investigação  e  possivel  encaminhamento  para  Comissão  de 

Instrução e Julgamento para aplicar as penalidades contratuais. 
 
 
 

5.6. LISTAGEM DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS QUE NECESSITAM 

DE ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA TÉCNICA 

 
Os medicamentos abaixo terão acompanhamento constante da auditoria técnica e 

poderão ser auditados em até 2 (dois) dias úteis após o início do uso da medicação, ficando 

sujeitos a glosas, caso o uso tenha sido considerado fora dos padrões recomendados pela 

medicina baseada em evidências ou sem registro da ANVISA. 

• Anfotericina B Lipossomal; 

• Anfotericina B Dispersão Coloidal; 

• Anfotericina B Complexo Lipídico; 

• Caspofungina; 

• Drotrecogina alfa; 

• Ertapenem; 

• Eritropoeitina 

• Filgrastima; 

• Imipenem; 

• Levosimendan; 
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• Linezolida; 

• Meropenem; 

• Polimixina B; 

• Prostaciclina; 

• Prostraglandina E; 

• Surfactante 

• Somatostatina/Octreotida; 

• Teicoplanina; 

• Tigeciclina; 

• Tirofiban; 

• Voriconazol. 
 
 
 

5.7 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
 

 

Os atendimentos de urgência e emergência não estão vinculados à obrigatoriedade de 

autorização prévia, mas as solicitações devem ser inseridas no sistema no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, após entrada do segurado no hospital, sob pena de recusa da auotirzação do 

serviço, e devem estar devidamente justificadas pelo médico assistente. Vale ressaltar que os 

atendimentos de urgência/emergência, podem ser inseridos imediatamente ou logo após a 

entrada do paciente, no sistema autorizador do SC Saúde, assim, o prazo de dois dias úteis 

não deve ser utilizado como praxe, mas sim, como exceção. 

O  Plano SC  SAÚDE  reserva-se  ao direito de  não  reconhecer  a  internação  dita  de 

urgência ou emergência, sempre que a mesma não esteja devidamente caracterizada pelo 

médico assistente. Nas eventuais divergências entre o médico assistente e o médico auditor 

do Plano SC Saúde, pode ser formada uma junta médica composta pelo médico solicitante, 

médico do Plano SC Saúde e um terceiro médico, escolhido em comum acordo entre as 

partes. A decisão final dessa junta médica irá nortear o processo de autorização. 

Entende-se como atendimento de emergência aquele que implica risco imediato à vida 

ou de lesões irreparáveis ao paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 

Entende-se como atendimento de urgência os casos resultantes de acidentes pessoais 

ou de complicações na gestação, definidos, segundo a ANS, como: 

• Acidentes pessoais: eventos ocorridos em data específica, provocados por agentes 

externos ao corpo humano, súbitos e involuntários e causadores de lesões físicas não 

decorrentes de problemas de saúde, como, por exemplo, acidentes de carro, quedas e 

inalação de gases; 

• Complicações  na  gestação:  alterações  patológicas  durante  a  gestação,  como,  por 

exemplo, gravidez tubária, eclampsia, parto prematuro, diabetes e abortamento. 

Serão atendidas as emergências em psiquiatria consideradas como situações que 

impliquem risco à vida ou danos físicos para o próprio ou para terceiros, inclusas as ameaças e 

tentativas de suicídio e autoagressão e, ainda, as situações que provoquem risco de danos 

morais  e  patrimoniais  importantes.  O  atendimento  de  emergência  em  psiquiatria  está 

submetido às mesmas regras dos demais casos de emergência. 
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5.8 INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE AUTORIZAÇÕES / NEGATIVAS 

 

 

São obrigações do prestador não efetuar a cobrança de qualquer valor diretamente dos 

segurados do Plano SC Saúde referente a contraprestação dos serviços contratados, incluindo: 

-procedimentos com cobertura ou; 

-materiais, medicamentos, órteses e próteses com cobertura, porém, utilizados 

diferentemente dos autorizados ou; 

-quando a auditoria técnica do Plano SC Saúde, mediante junta médica, não recomendar 

formalmente a realização do procedimento médico-hospitalar ou a utilização de qualquer tipo 

de material e/ou medicamento ou; 

-quando a auditoria técnica do Plano SC Saúde recomendar o procedimento, contudo, 

fundamentada nos regramentos deste manual, não recomendar a forma de codificação 

solicitada. 

Excetuam-se os casos em que o paciente ou seu responsável, firmar mediante 

instrumento legal prévio diretamente com o prestador, assumindo o integral custeio dos valores 

devidos pelas diferenças de preços, sem qualquer ônus adicional para o Plano SC Saúde, para 

os casos de ocupação em acomodações de padrão superior aquele autorizado, alimentação 

extra-cardápio ou para procedimentos sem cobertura formalmente informada pelo Plano SC 

Saúde. 

A eventual negativa de cobertura contratual, por parte do Plano SC Saúde ao pedido do 

segurado representado, não implica na interferência desta no livre exercício profissional do 

médico assistente que efetivou a solicitação de autorização, mas apenas, e tão somente, que a 

primeira não se responsabiliza pelo custeio das despesas daí decorrentes, podendo os 

procedimentos serem realizados sob outra responsabilidade financeira, conforme o que for 

negociado, através de instrumento próprio do prestador, previamente, sempre que a situação 

assim permitir, entre a prestador e o segurado. 
 
 
 

5.9 REGULAÇÃO EM OPME 
 

 
 
 

5.9.1 Conceitos 
 

 

Considerando a Resolução Normativa RN n°211 de 11 de Janeiro de 2010 da ANS e por 

meio de consultas realizadas junto aos órgãos competentes, pode-se conceituar OPME da 

seguinte forma: 

• (O) Órteses: são dispositivos permanentes ou  transitórios, incluindo  materiais  de 

osteossíntese, que auxiliam a função de um membro, órgão ou tecido ou possibilitam alcançar 

um objetivo funcional. 

• (P) Próteses: são dispositivos permanentes ou transitórios destinados a substituir total 

ou parcialmente estruturas anatômicas (membro, órgão ou tecido) e realizar suas funções. 

• (ME) Materiais Especiais: materiais que auxiliam no procedimento diagnóstico ou 

terapêutico, implantáveis ou não, de uso único. 
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5.9.2 Orientações sobre o uso de OPME para os prestadores 
 

 

O plano SC Saúde seguirá as determinações do CFM, conforme resolução do CFM 

1956/2010: 
 

 

“Art.5º O médico assistente requisitante pode, quando julgar inadequado ou ineficiente o 

material implantável, bem como o instrumental disponibilidado, recusá-los e oferecer ao plano 

de saúde ou instituição pública pelo menos três  marcas  de fabricantes  diferentes,quando 

disponíveis,  regularizados  junto  à ANVISA e  que  atendam  as  características  previamente 

especificadas”. 

 
Órteses, próteses e materiais especiais de alto custo só podem ser utilizados mediante 

autorização prévia e formal, no sistema autorizador do SC Saúde em um prazo mínimo de 5 

(cinco) dias úteis, antecipado ao evento eletivo. 

As autorizações de procedimentos e de materiais levarão em consideração: 

     As coberturas contratuais estabelecidas no decreto; 

     O procedimento a ser realizado de acordo com a sua indicação e os materiais de 

acordo com sua origem. Só serão liberados materiais importados, uma vez que não 

existam materiais nacionais que possam ser substituídos. 

 
Para efeitos de análise da liberação de OPME, o médico auditor poderá solicitar as 

seguintes informações: história clínica e diagnóstica, laudo de exames diagnósticos, descrição 

dos materiais que serão utilizados no ato cirúrgico, especificações completas com todas as 

dimensões, dosagens, material usado (tipo material e origem). 

Para solicitar a autorização, o credenciado deverá seguir os passos descritos no ítem 

4.2 – autorização. 

O fato de o produto estar cadastrado e codificado junto ao Plano SC Saúde não garante 

liberações e coberturas automáticas, pois dependem de normatizações das Auditorias e 

coberturas contratuais. 

Não nos responsabilizaremos por itens utilizados e que não tenham sido alvo de 

autorização prévia, salvo em situações de urgência e emergências, que estão sujeitos à 

avaliação da auditoria técnica, que irá analisar de acordo com as recomendações/normativas 

estabelecidas neste manual. 

Materiais solicitados e não autorizados não poderão ser cobrados dos segurados em 

qualquer hipótese. 

Materiais  especiais  descartáveis  serão  remunerados  somente  quando  não  houver 

alternativa   autoclavável/permanente,   conforme   normativas   da   ANVISA.   Todo   material 

permanente necessário para realização do procedimento é de responsabilidade do prestador. 

Itens autorizados e não utilizados, não serão remunerados. 

A fim de controle do uso do material é necessário que a etiqueta do produto seja 

colocada em prontuário. Para análise de auditoria poderá ser verificada imagem pós- 

procedimento, descrição cirúrgica e controle de enfermagem de dispensação de materiais de 

sala cirúrgica. 
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A Tabela de OPME do Plano SC Saúde poderá ser alterada sempre que for necessário, 

sendo que sua alteração será divulgada com 30 (trinta) dias de antecedência da entrada em 

vigor. 

 
Retificação de edital – acréscimo de informações abaixo: 

 

5.9.3.  Taxa de Logística na Utilização de Órteses e Próteses 
 

 

A taxa de logística na utilização de órteses e próteses tem por objetivo remunerar os 

prestadores do Plano SC Saúde quanto ao custo da logística de armazenamento, distribuição, 

manipulação, fracionamento, unitarização, dispensação e controle das órteses e próteses 

utilizados nos procedimentos cirúrgicos e que não tenham seus valores remunerados 

diretamente aos prestadores. Desta forma, é pertinente a cobrança da taxa de logística na 

utilização de órteses e próteses quando o pagamento do material (órtese ou prótese) for 

efetuado diretamente ao fornecedor. 

São considerados materiais pagos diretamente ao prestador aqueles que constam em 

tabela específica publicada neste edital (Anexo 11.4 – Materiais). Para estes materiais não é 

pertinente à cobrança de taxa de logística. 

As órteses, próteses e materiais especiais a serem pagas diretamente ao fornecedor 

serão publicadas em edital licitação correspondente. 

 
Recomendações remuneração 

 

 

A remuneração da taxa de logística na utilização de órteses e próteses é devida quando 

da cobrança ativa pelo prestador interessado, seguindo critérios descritos acima. O Plano SC 

Saúde se reserva o direito do não pagamento quando não houver cobrança da taxa pelo 

prestador na conta hospitalar, não podendo ser solicitada como acréscimo de cobrança em 

conta hospitalar. 

A remuneração desta taxa se dá em três padrões de valoração, estando relacionada ao 

tempo cirúrgico (tabela de tempo cirúrgico versus procedimentos cirúrgicos constitui o anexo 

11.3.1 – tempos cirúrgicos). Consequentemente, a cobrança da taxa de logística na utilização 

de órteses e próteses é pertinente para os tempos cirúrgicos descritos na tabela abaixo e 

apenas para o tempo cirúrgico a que se corresponde. 

Os valores monetários estão apresentados na tabela de taxas e diárias hospitalares, 

clínicas e hospital-dia (anexo 11.3 Diárias e Taxas). 

Segue abaixo nomenclatura dos padrões das taxas: 

 
Taxa de Logística na Utilização de Órteses e Próteses 

Taxa de logística na utilização de órteses e próteses Tempo                  cirúrgico 
correspondente 

Taxa de logística na utilização de órteses e próteses - 
baixa complexidade 

 

T1 ao T3 

Taxa de logística na utilização de órteses e próteses - 
média complexidade 

 

T4 ao T6 

Taxa de logística na utilização de órteses e próteses – 
alta complexidade 

 

T7 ao T11 
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5.10. MECANISMOS DE REGULAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

 
A realização de procedimentos em situação de urgência e emergência, conforme 

caracterizado no item 5.7., deve ocorrer independente de autorização prévia. O prestador terá, 

nestes casos, o prazo de 2 dias utéis para inclusão do procedimento e seu respectivo material 

no sistema de autorização. 

 
A indicação e uso de materiais e procedimentos em casos de urgência e emergência 

deve ser muito criteriosa, visto que, se o caso não for caracterizado como urgência e 

emergência, e se tiver sido utilizado materiais não cadastrados/liberados no Plano SC Saúde, o 

prestador  estará  sujeito  às  penalidades  contratuais.  A  prática  de  solicitar  materiais  em 

urgências e emergências em pacientes cujo quadro não se enquadra neste perfil, será 

monitorada e se comprovada à irregularidade, o prestador poderá sofrer as sanções legais 

contratuais. 

Nesses casos os produtos disponibilizados aos segurados pelo fornecedor deverão 

estar previamente cadastrados, não estando o Plano SC Saúde obrigado ao pagamento dos 

mesmos aos prestadores de serviço médico hospitalar ou a fornecedor não certificado. 
 
 
 

5.11. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE (CAQS) 
 

 

Os casos suspeitos de infrações sejam por denúncias de segurados ou desvio de 

conduta identificada na Auditoria Analítica ou Ouvidoria do Plano, serão apurados pela 

Comissão de Avaliação da Qualidade em Saúde (CAQS). 

 
A Comissão será composta por representantes técnicos, conforme a demanda 

necessária   de   cada   caso,   podendo   ter   em   sua   composição   advogados,   médicos, 

fisioterapeutas, enfermeiros, farmacêuticos, e gestores ou analistas administrativos. 

 
Para apuração dos fatos, a CAQS poderá: 

 

 

      Convocar    os    envolvidos    para    termo    de    comparecimento,    visando 

esclarecimentos presenciais, com registro de ata; ou 

      Enviar carta com aviso de recebi mento solicitando esclarecimentos acerca do 

assunto, concedendo prazo de até 5 (cinco) dias úteis para resposta; ou 

      Utilizar-se  de  ferramentas  como  pesquisas  acerca  do  assunto  como,  por 

exemplo, ligações telefônicas; ou 

      Ligações gravadas (devidamente comunicadas); ou 

      Auditorias técnicas conforme resoluções CFM/COFEN; ou 

      A combinação dos itens supracitados. 
 

 

Se  após  apurados  os  fatos  pela  Comissão  de Avaliação  da  Qualidade  em  Saúde 

(CAQS), forem constatados que houve infração, a referida comissão encaminhará relatório com 

parecer à Comissão de Instrução e Julgamento, que indicará a penalidade a ser aplicada pela 

Secretaria de Estado da Administração. 
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Fica assegurado ao prestador o direito ao contraditório e ampla defesa. 

 

5.12. INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS, SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO CADASTRADOS 

Todos os serviços médicos e auxiliares, bem como, medicamentos e materiais, órteses, 

próteses e materiais especiais (OPME) a serem utilizados e remunerados pelo Plano SC Saúde 

devem estar cadastrados em tabela própria onde constam as especificações técnicas, dados 

comerciais e valores. 

Havendo necessidade de utilização de novos serviços, medicamentos e materiais ou 

tecnologias não cadastrados, deve ser realizada a solicitação para a inclusão nas tabelas 

próprias do Plano SC Saúde. Tal solicitação deve ser realizada pelo médico assistente de modo 

antecipado ao uso, para permitir adequada avaliação técnica e financeira desta aquisição. 

A solicitação deverá seguir os Formulários e Relatórios listados abaixo, via site no canal 

PRESTADOR – Relacionamento. 
 

 

• Formulário para Análise de Incorporação de Tecnologias,  Serviços  e Materiais  não 

Cadastrados (Formulário 7.7.), preenchido detalhadamente; 

• Anexo com o embasamento científico que justifique o uso específico do material. 

• Apresentação do registro na ANVISA ativo e validado para a condição clínica e/ou 

cirúrgica para a qual está indicado o uso. 

A incorporação de material não cadastrado está sujeita a avaliação do Plano SC Saúde 

e pode não ser aceita se não preencher critérios técnicos, de indicações, registro legal, 

distribuição, disponibilidade ou valores. 

O  solicitante  tem  a  possibilidade  de  recorrer  do  parecer,  desde  que  munido  de 

justificativa embasada, com acréscimo de novas informações. 

O prazo de resposta à solicitação é de até 90 dias, com a contagem do prazo iniciada a 

cada solicitação ou a cada acréscimo de informações ao processo pelo solicitante. 
 
 
 

6. FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 

 

A tabela de honorários, própria do Plano SC Saúde, utilizada para fins de pagamento 

dos serviços prestados, segue o Rol de Procedimentos do Plano SC Saúde (anexo 11.1. deste 

Manual do Prestador). 
 
 
 

6.1 ENTREGA DA PRODUÇÃO 
 

 

Serviços ambulatoriais: 

Ao final da consulta, exame ou outro serviço ambulatorial, após o serviço ter sido 

inserido no Módulo Autorizador SC Saúde, o prestador deve clicar em “Gravar e finalizar”. 

Assim, este serviço será automaticamente encaminhado para auditoria e pagamento, sem a 

necessidade de entrega da guia física. 
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Serviços hospitalares: 
 

 

Nos casos de internações hospitalares, o prestador deve diariamente inserir no sistema 

no Módulo Autorizador SC Saúde, os itens que compõem a conta hospitalar. 

Os serviços de exames de laboratório, imagem e outros que tiverem prestado serviço 

durante a internação, e que o pagamento seja diretamente aos mesmos, e não via hospital, 

poderão inserir os dados diretamente no sistema SC Saúde. O hospital faz a inserção da parte 

hospitalar no mesmo sistema e o próprio software faz a união da conta. Caso o hospital desejar 

e assim acordar com seus serviços terceirizados, o mesmo pode inserir a parte dos terceiros na 

conta. As transações poderão ocorrer com arquivos no padrão TISS, seja xml ou Web services. 

Cabe ao hospital acordar com terceirizados (imagem, laboratórios, etc) os prazos para 

inserção da produção médica no sistema do SC Saúde. 

A parte médica (honorários médicos) deverá ser inserida pelo hospital. 

O sistema não aceitará inserção de produção terceiros após o envio da conta hospitalar. 

O hospital é o responsável pela conta final do paciente, assim, antes do envio da conta 

hospitalar, todos os serviços terceirizados deverão ter inserido a respectiva produção. Após a 

inserção  dos  serviços  terceirizados,  o  hospital  encerrará  a  conta  clicando  em  “Gravar  e 

finalizar” e a conta será encaminhada automaticamente para auditoria e pagamento, sem a 

necessidade  de  entrega  da  guia  física.  Em  internações  prolongadas  a  conta  pode  ser 

encerrada a cada 30 dias com o motivo de alta administrativa. 

As contas deverão ser fechadas no sistema diariamente, evitando o acúmulo do 

fechamento somente na última semana; caso comprovado o acúmulo das contas, elas podem 

ser recusadas e transferidas para o próximo pagamento. 

O prazo limite para envio de cobranças pelo prestador é de 60 dias após a data da 

conclusão  do  atendimento,  ficando  o  Plano  SC  Saúde  isento  da  responsabilidade  do 

pagamento se o prazo não for cumprido. O prestador não poderá repassar estes custos aos 

segurados.  Se  eventualmente  houver  cobrança  por  parte  do  prestador  diretamente  do 

segurado, e este solicitar ressarcimento ao plano, o mesmo será descontado do valor pago ao 

prestador. 

Para melhor programação está discriminado na tabela abaixo o calendário com as datas 

de entrega da produção, envio de nota fiscal e data de pagamento da produção. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

MÊS 

FECHAMENT 

O DA 

PRODUÇÃO 

PRESTADOR 

Postagem das 

contas deve 

ser diária no 

sistema do SC 

Saúde 

 

 
 

DATA DE 

PUBLICAÇÃO 

DO 

DEMONSTRATI 

VO 

NO SITE 

 
DATA LIMITE 

PARA 

ENTREGA DA 

NOTA FISCAL 

PELO 

PRESTADOR 

AO SC 

SAÚDE 

 
 

DATA DE 

PAGAMENTO 

AO 

PRESTADOR: 

ENVIO DE 

NOTA FISCAL 

MANUAL 

 
 

DATA DE 

PAGAMENTO 

AO 

PRESTADOR: 

ENVIO DE 

NOTA FISCAL 

ELETRÔNICA 

 

JANEIRO 
01/01/2012 

a 

 

01/02/2012 
 

10/02/2012 
 

20/03/2012 
 

12/03/2012 
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 20/01/2012     

 

FEVEREI 

RO 

21/01/2012 

a 

20/02/2012 

 
01/03/2012 

 
09/03/2012 

 
20/04/2012 

 
10/04/2012 

 
MARÇO 

21/02/2012 

a 

20/03/2012 

 
02/04/2012 

 
10/04/2012 

 
21/05/2012 

 
10/05/2012 

 
ABRIL 

21/03/2012 

a 

20/04/2012 

 
02/05/2012 

 
10/05/2012 

 
20/06/2012 

 
11/06/2012 

 

A Publicação do calendário dos próximos meses será disponibilizada no mês de março de 

2012. 
 
 
 

6.2. AUDITORIA DE CONTAS 
 

 

Após o fechamento, a conta é encaminhada pelo Sistema de Gestão para a auditoria 

administrativa e médica, sendo estas auditadas diariamente. 

 
Nos casos de internação, o período de permanência de internação do segurado e a 

decorrência dos efeitos dessa, tais como atos médicos e suas consequências administrativas, 

podem ser auditados pela contratante, de forma direta ou indireta, podendo ser in loco por 

médico auditor da contratante. 

Quando necessário, a auditoria poderá solicitar ao prestador justificativas referente aos 

itens cobrados, o qual deve fornecer as informações solicitadas. Após a avaliação, a conta é 

liberada para pagamento ou podem ser solicitadas novas justificativas. 

O Plano SC Saúde pode solicitar justificativas duas vezes e o prestador pode retornar 

as solicitações duas vezes. O tempo de retorno das mesmas é de 2 (dois) dias utéis. Em caso 

de não cumprimento do prazo será considerado que o prestador está de acordo com as 

considerações do SC Saúde. 

Após  encerramento do processo,  caso as justificativas  sejam  aceitas a  conta será 

encaminhada para o pagamento ou caso contrário, serão glosadas. Todo o processo ocorre de 

forma  automatizada  no  Sistema  de  Gestão  do  SC  Saúde,  prevalencendo  o  conceito  de 

consenso “conta limpa” entre prestador e auditorias técnicas do plano, antes do envio da conta. 

Glosas posteriores podem ocorrer caso sejam identificadas irregularidades 

diagnosticadas nas análises estatísticas ou nos casos de fraudes. 
 
 
 

6.3. FLUXO DE CONTAS 
 

 

Para os prestadores que utilizarem o sistema de Gestão do SC Saude - Módulo 

Autorizador, ao indicarem a execução de um procedimento (consulta, SADT ou internações etc) 

a conta será enviada automaticamente, sem a necessidade de intervenção humana, para a 

Auditoria de Contas. 
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Para prestadores que utilizarem integração via Web Service ou arquivo XML TISS, é 

necessário o envio manual ou via sistema próprio da conta. 

 
1.  O prestador insere ou envia arquivo padrão TISS (xml ou Web service) para 

sistema todos os itens que compõem a conta hospitalar para cobrança; 

2.  É Realizada a Auditoria e/ou Análise Administrativa e consenso com o prestador 

“conta limpa”; 

3.  A Conta é liberada para pagamento. 
 
 
 
6.4. NOTAS FISCAIS 

 

 

O pagamento será efetuado somente mediante a entrega da nota fiscal. 

A emissão da nota fiscal poderá ser feita de forma eletrônica ou manual. As notas fiscais 

eletrônicas permitem agilidade no sistema, por isso terão seu respectivo pagamento anterior às 

notas fiscais manuais, como disposto no calendário apresentado no item 6.1. 

As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de: 
 

 

Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina 

CNPJ 07.574.449/0001-02 

Endereço completo: Rodovia SC 401 – KM 05 nº 4600 Bloco II 

CEP 88032-000 

Bairro Saco Grande II 

Florianópolis - SC 

 
A nota fiscal eletrônica deverá ser enviada para o CAS de sua região: 
 
cas_florianopolis@consorciosantacatarina.com 
cas_joinville@consorciosantacatarina.com 
cas_lages@consorciosantacatarina.com 
cas_criciuma@consorciosantacatarina.com 
cas_chapeco@consorciosantacatarina.com 
cas_tubarao@consorciosantacatarina.com 
cas_blumenau@consorciosantacatarina.com 
cas_itajai@consorciosantacatarina.com 
cas_riodosul@consorciosantacatarina.com 
cas_joacaba@consorciosantacatarina.com 
cas_canoinhas@consorciosantacatarina.com 
cas_saomiguel@consorciosantacatarina.com 
 
A nota fiscal manual deverá ser enviada via correio em carta registrada, ou com aviso de recebimento ou 
via sedex para o CAS de sua região: 

CAS - Florianópolis 

Rua: Coronel Lopes Vieira, 114  
Centro - Florianópolis/SC 
CEP: 88015 260 
Telefone: (48) 3664-5000 
 
 
 
 
 

mailto:cas_florianopolis@consorciosantacatarina.com
mailto:cas_joinville@consorciosantacatarina.com
mailto:cas_lages@consorciosantacatarina.com
mailto:cas_criciuma@consorciosantacatarina.com
mailto:cas_chapeco@consorciosantacatarina.com
mailto:cas_tubarao@consorciosantacatarina.com
mailto:cas_blumenau@consorciosantacatarina.com
mailto:cas_itajai@consorciosantacatarina.com
mailto:cas_riodosul@consorciosantacatarina.com
mailto:cas_joacaba@consorciosantacatarina.com
mailto:cas_canoinhas@consorciosantacatarina.com
mailto:cas_saomiguel@consorciosantacatarina.com
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CAS - Joinville 

Rua: Alexandre Schlemm, 343 
Bucarein - Joinville/SC 
CEP: 89202 414 
Telefone: (47)3431-1400 
 

CAS - Lages 

Rua: Rui Barbosa, 90 
Centro - Lages/SC 
CEP: 88501 170 
Telefone: (49)3289-6300 

CAS - Criciúma 

Rua: Marcelo Lodetti, 100 - Ed. Imperador 
Centro - Criciúma/SC 
CEP: 88801 510 
Telefone: (48)3403-1100 

CAS - Chapecó 

Avenida Nereu Ramos, 471 E 
Centro - Chapecó/SC 
CEP: 89801 020 
Telefone: (49)2049-7700 

CAS - Blumenau 

Rua: São José, 492 
Centro - Blumenau/SC 
CEP: 89010 220 
Telefone: (47)3378-8230 

CAS - Tubarão 

Rua: Osvaldo Cruz, 176 
Centro - Tubarão/SC 
CEP: 88701 060 
Telefone: (48)3631-9200 

CAS - Itajaí 

Rua: Joinville, 304 
Centro - Itajaí/SC 
CEP: 88301 410 
Telefone: (47)3398-6020 

CAS - Canoinhas 

Rua: Três de Maio, 167 
Centro - Canoinhas/SC 
CEP: 89460 000 
Telefone: (47)3627-4080 
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CAS - Rio do Sul 

Rua: XV de Novembro, 303 - Salas 17 a 20 - Shopping Lança Marcon 
Centro - Rio do Sul/SC 
CEP: 89160 033 
Telefone: (47)3526-3100 

CAS - São Miguel do Oeste 

Rua: Waldemar Rangrab, 94 - Edifício Ongatto (Térreo) 
Centro - São Miguel do Oeste/SC 
CEP: 89900 000 
Telefone: (49) 3631-2966 

CAS - Joaçaba 

Rua: Felipe Schimidt, 63 - Ed. Monalisa - Térreo 
Centro - Joaçaba/SC 
CEP: 89600 000 
Telefone: (49)3527-9380 
 
 

Será considerada a data de postagem para enquadramento no cumprimento dos prazos 

estabelecidos no calendário do item 6.1. 

Caso a nota fiscal seja recebida após a data informada no calendário, o pagamento será 

efetuado somente no mês subsequente. 

Será disponibilizado anualmente, no mês de novembro, o calendário referente ao 

próximo exercício. 
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6.5 PAGAMENTO 

 

 

Os serviços prestados aos clientes da contratada são pagos de acordo com os valores 

constantes do Rol de Procedimentos do Plano SC Saúde, diárias, taxas, pacotes e insumos 

descritos no edital. 

O pagamento ao credenciado pelos serviços executados e entregues dentro do prazo 

estabelecido, conforme calendário disposto no item 6.1., é efetuado por meio de depósito 

bancário em conta corrente do Banco do Brasil ou outras instituições financeiras a critério do 

SC Saúde e neste caso por meio de pagamento de taxa bancária ( DOC), informada pelo 

credenciado no momento da realização do cadastro no Sistema de Gestão do Plano SC Saúde 

- Módulo Credenciamento. 

O Plano SC Saúde disponibiliza no portal o demonstrativo dos pagamentos. 
 
 
 
6.6. RECURSO DE GLOSA 

 

 

As auditorias do Plano SC Saúde sempre farão o consenso, via Web no sistema de 

Gestão do SC Saúde. 

Desta forma, o Plano SC Saúde somente efetuará glosas em contas que apresentarem 

incorreções comprovadas ou eventuais fraudes. 

Ainda assim, o Plano concederá 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do 

demonstrativo de pagamento, para a apresentação  por escrito  de eventual  contestação  a 

respeito de valores que eventualmente possam ter sido motivos de glosas. 

O recurso de glosa deverá ser realizado através do formulário 7.11., que será enviado 

pelo e-mail recursodeglosascsaude@sea.sc.gov.br. 

Só são avaliados os casos que estiverem devidamente justificados, documentados e 

que   possuírem   embasamento   técnico-científico.   Os   devidos   prontuários   devem   estar 

disponíveis para consulta, caso seja necessário. 

A auditoria do Plano SC Saúde tem um prazo de 30 dias após a data da solicitação do 

recurso para emitir um parecer final. 
 
 
 

7. PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES 
 

 

1. Como posso atender pela minha clínica? 

R: Efetuando o credenciamento como Pessoa Jurídica. 
 

 

2. Todos os sócios da clínica deverão atender pelo plano? 

R: É opcional. Durante o processo de cadastramento no Sistema de Gestão SC Saúde 

– Módulo Credenciamento, a clínica informará quais os profissionais que desejam se 

credenciar para atender pelo plano. 

 
3. Desejo me credenciar, mas não possuo inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), é possível? 

mailto:recursodeglosascsaude@sea.sc.gov.br
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R: Sim. Regiões onde houver insuficiência de rede, o SC saúde poderá deliberar a 
contratação sob forma de pessoa física, por período de 6 meses, até que o prestador 
possa constituir pessoa jurídica para o atendimento. 

 
4. Como esclarecer as dúvidas sobre o credenciamento? 

R:  Quaisquer  dúvidas  sobre  o  presente  edital  deverão  ser  objeto  de  consulta  à 

Comissão Especial, da Secretaria de Estado da Administração, através do e-mail 

comissaoscsaude@sea.sc.gov.br ou através do telefone 0800 648 1221. 

 
6. Quem irá realizar o pagamento? 

R: O pagamento será realizado pelo Plano SC Saúde por intermédio da Secretaria 

Estadual de Fazenda, com recursos do Fundo do Plano de Saúde dos Servidores 

Públicos Estaduais de Santa Catarina. 

 
7. Quais os procedimentos cobertos pelo plano? 

R: Todos os procedimentos listados no Rol de Procedimentos do Plano SC Saúde, que 

pode ser visualizado no anexo 11.1. do Manual do Prestador. 

 
8. Poderão ocorrer glosas de procedimentos autorizados pelo sistema? 

R: Sim. Se houver incompatibilidade entre procedimentos solicitados e procedimentos 

realizados, se forem constatadas fraudes ou outras divergências, cabendo contestação 

do prestador no prazo e fluxo estipulados. Mas todo o processo será realizado no 

Sistema de Gestão do SC Saúde com ênfase no consenso “conta limpa”. 

 
9.   Quais   os   procedimentos   que   necessitam   de   dados   complementares   para 

autorização? 

R: Os procedimentos que necessitam de dados complementares para autorização estão 

discriminados por especialidade no capítulo de recomendações de boas práticas 

médicas. 

 

10. Onde posso ter acesso ao meu relatório de produção? 

R: No site  http://scsaude.sea.sc.gov.br. 

 
11. Qual é o fluxo de análise dos procedimentos com situação "Em Estudo"? 

R: O status EM ESTUDO significa que a liberação do procedimento está sujeita à 

análise administrativa ou de auditoria técnica. Nesse status, quando for necessária 

alguma  informação  complementar,  como  justificativa  médica  detalhada,  laudo  de 

exames,  perícia  médica,  ou  quando  houver  alguma  restrição  referente  ao  item 

solicitado,  o  sistema  emite  uma  mensagem  de  alerta,  informando  ao  prestador  de 

serviço qual ação deve ser tomada. 

 
12.  Qual  é  o  prazo  de  retorno  de resposta  dos  procedimentos  com  situação "Em 

Estudo"? 

R: Todas as solicitações que ficam em estudo por algum motivo são analisadas pela 

equipe técnica de regulação e, após um prazo de 48 horas até no máximo 05 dias úteis 

(procedimentos de alta complexidade), são finalizadas diretamente no sistema. Cabe 

mailto:comissaoscsaude@sea.sc.gov.br
mailto:comissaoscsaude@sea.sc.gov.br
http://scsaude.sea.sc.gov.br/
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ressaltar  que  todas  as  solicitações  em  estudo  são  avaliadas  constantemente  por 

médicos das especialidades e que possivelmente a análise final de autorização pode 

ser concluída antes do prazo estipulado neste manual. 

 
13. Qual é o dia de entrega da produção? 

R: Deverá obdecer o calendário disposto no item 6 deste anexo. 
 

 

14. Como os segurados ficarão sabendo que sou um credenciado? 

R: Por meio do site do Plano SC Saúde – Guia de Prestadores SC Saúde. 
 
 
 

8. FALE COM O PLANO DO SC SAÚDE 
 

 
 
 

Centrais de Relacionamento com o 

Segurado 
 

Central de Relacionamento com o 

Segurado 

 

08006446040 

Ouvidoria do SC Saúde santacatarinasaude@sea.sc.gov.br 

 
Centrais de 

Relacionamento 

com o Prestador 

 
Cidades Atendidas 

 

 
 
 

Tel. (47) 3481 7110 

Araquari,  Balneário  Barra  do  Sul,  Barra  Velha, 

Campo Alegre, Corupá, Garuva, Guaramirim, 

Itaiópolis, Itapoá, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, 

Massaranduba, Monte Castelo, Papanduva, Rio 

Negrinho, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, 

São João do Itaperiú, Schroeder 
 
 
 
 
 

Tel. (48) 3216 7100 

Águas    Mornas,    Alfredo    Wagner,    Angelina, 

Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Canelinha, 

Florianópolis,  Garopaba,  Governador  Celso 

Ramos,   Leoberto   Leal,   Major   Gercino,   Nova 

Trento, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, 

Santo Amaro  da  Imperatriz,  São  Bonifácio,  São 

João Batista, São José, São Pedro de Alcântara, 

Tijucas 
 

 
 
 
 
 

Tel. (49) 2049 8600 

 
Águas de Chapecó, Águas Frias, Arvoredo, 

Caxambu do Sul, Chapecó, Coronel Freitas, 

Cunhataí, Faxinal dos Guedes, Guatambú, Itá, 

Marema, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Paial, 

Palmitos, Pinhalzinho, Planalto Alegre, Quilombo, 

São Carlos, Saudades, Seara, União do Oeste, 

Xanxerê, Xavantina, Xaxim 

mailto:santacatarinasaude@sea.sc.gov.br
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