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  A Assistência Cardiovascular foi normatizada pela Portaria GM/MS nº 1.169 e pela 
Portaria SAS/MS nº 210, ambas de 15/06/2004. Essa Política Nacional de Atenção 
Cardiovascular de Alta Complexidade prevê a organização de Redes de Atenção em Alta 
Complexidade Cardiovascular constituídas por Unidades de Assistência e Centros de 
Referência em Alta Complexidade Cardiovascular. 

  A Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular é aquela unidade 
hospitalar que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 
humanos adequados à prestação de assistência especializada a portadores de doença 
do sistema cardiovascular. Já o Centro de Referência é uma Unidade de Assistência que 
exerce papel auxiliar, de caráter técnico ao gestor nas políticas de atenção nas patologias 
cardiovasculares, além de outros atributos especificados na Portaria nº 210/2004.

  Tanto as Unidades de Assistência quanto os Centros de Referência poderão prestar 
atendimento/ser habilitados nos seguintes conjuntos de serviços:

  I. Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular e 
Procedimentos da Cardiologia Intervencionista;

  II. Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica;

  III. Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Vascular;

  IV. Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Vascular e Procedimentos 
Endovasculares Extracardíacos; e

  V. Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Laboratório de Eletrofisiologia, 
Cirurgia Cardiovascular e Procedimentos da Cardiologia Intervencionista.

  Além das orientações das Portarias GM nº 1169 de 15/06/2004: Política de Assistência 
Cardiovascular e SAS nº 210 de 15/06/2004: Habilitação de Serviços de Assistência de Alta 
Complexidade em Cardiologia devem também ser consideradas as seguintes Portarias 
do Ministério da Saúde: Portaria SAS nº 123 de 28/02/2005 - Art. 1º - Alterar a redação 
de Artigos da Portaria SAS/MS  n.º 210,  de 15 de junho de 2004; PT SAS nº 384  de 26 
/05/2006: Muda parâmetros  de produção; Portaria SAS nº 433, de 15/05/2012 - Suspende 
os parâmetros populacionais para habilitação.

1. Aspectos Gerais
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2. Acessar o sistema - Liberação do cadastrador

4

  2.1 - Para iniciar o cadastro é necessário solicitar previamente  ao gestor  liberação do 
cadastrador para acesso ao Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde – 
SAIPS.

  Acesso do Cadastrador

  • Apenas é possível o acesso de pessoas que foram previamente cadastradas pelo 
Gestor do Fundo Estadual de Saúde;

  • O acesso deve ser realizado com o CPF e a senha enviada para o e-mail informado 
pelo Gestor no momento de cadastramento da pessoa física (cadastrador);

  • Caso tenha esquecido a senha, clique em Nova Senha e a mesma será reenviada 
para o e-mail cadastrado.

 Importante:  Verificar com o Gestor do Fundo Estadual qual é o e-mail cadastrado para 
assegurar o e-mail correto e ativo.

Senha de Acesso do Gestor

  • A senha é a obtida na Divisão de Convênio – DICON do MS (mesma senha 
utilizada para acessar o sistema de cadastro de proposta do Fundo Nacional de Saúde);

  • Caso tenha esquecido a senha, entre em contato com a DICON de seu estado.

Lembrete

  É muito importante que os dados do CNES estejam atualizados 
para que os pedidos de habilitação sejam avaliados da melhor 
forma possível pelo Ministério da Saúde.

  - O Gestor Estadual tem a função de cadastrar e definir as permissões dos 
cadastradores que irão inserir as propostas no sistema. 

  - O cadastrador pode ter permissão para cadastrar e enviar a proposta diretamente 
ao MS ou apenas permissão para cadastrar, caso em que o Gestor Estadual procede à 
análise e efetua o envio das propostas ao MS.

  2.2 - Após a liberação do gestor será enviado e-mail pelo SAIPS contendo o login e 
senha para o acesso. Após isto, acesse o navegador e digite: www.saips.saude.gov.br

  OBS.: Para visualizar outros manuais e informativos relativos ao SAIPS, acesse 
www.saude.gov.br/saips.



3.1 - Clique em acessar.

3. Cadastrar a proposta de solicitação de habilitação nos serviços de cirurgia 
cardiovascular, cirurgia cardiovascular pediátrica, cardiologia intervencionista, 
laboratório de eletrofisiologia, cirurgia vascular, procedimentos endovasculares 
extracardíacos
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3.2 - Insira o CPF do cadastrador.

3.3 - Insira a senha recebida por e-mail e clique em acessar.

3.4 - Na tela, selecione o CNPJ para o qual a proposta será inserida. Deve ser o CNPJ 
do Fundo Estadual de Saúde.
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3.5 - Selecione o item cadastro para iniciar a inclusão da proposta.

3.6 - Selecione: 

a) SIM para a questão “Usar o CNPJ de acesso como destinatário do benefício?”, quando 
a gestão do estabelecimento de saúde a ser habilitado estiver sob responsabilidade 
da gestão  Estadual (recebedor do teto financeiro);

b) NÃO para “Usar o CNPJ de acesso como destinatário do benefício?”, quando a gestão 
do estabelecimento de saúde a ser habilitado estiver sob responsabilidade da gestão 
Municipal. Em seguida, digitar o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde recebedor do 
teto financeiro; e

c) Quando a gestão do estabelecimento de saúde a ser habilitado for DUPLA, deve 
haver acordo entre as esferas de gestão quanto ao CNPJ que será inserido como 
destinatário de benefício (recebedor do teto financeiro).

3.7 - Selecione a “Rede/Programa” – Política Nacional de Atenção Cardiovascular de 
Alta Complexidade.

3.8 - Clique em “Nova Unidade Beneficiária”.
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3.9 - Selecione “Componente/Serviço” – Habilitação nos serviços de CIRURGIA 
CARDIOVASCULAR, CIRURGIA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA, CARDIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA, LABORATÓRIO DE ELETROFISIOLOGIA, CIRURGIA 
VASCULAR, PROCEDIMENTOS ENDOVASCULARES EXTRACARDÍACOS. Não é 
necessário preencher o campo “R$”.

3.10  -  Insira o número do CNES do estabelecimento de saúde a ser habilitado e clique 
em Validar.

3.11 - Selecione a UF a que o estabelecimento de saúde está vinculado.

3.13 - O campo “Justificativa”, na tela de Cadastro de Proposta, é de 
preenchimento obrigatório.

3.12 - Salve o cadastro.
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3.14 - Inclua a “Justificativa” para habilitação do estabelecimento de 
saúde nos serviços de cirurgia cardiovascular, cirurgia cardiovascular 
pediátrica, cardiologia intervencionista, laboratório de eletrofisiologia, 
cirurgia vascular, procedimentos endovasculares extracardíacos.

3.15  -  Anexe todos os documentos solicitados antes de iniciar o processo 
de preenchimento do questionário.

3.16  - Clique em “Salvar” sempre que necessário, de modo a não perder 
os documentos já inseridos. Ao clicar em “Próxima Etapa”, ao fim da 
página, a proposta será automaticamente salva.

3.17 - Responda ao questionário para habilitar o estabelecimento de 
saúde nos serviços de cirurgia cardiovascular, cirurgia cardiovascular 
pediátrica, cardiologia intervencionista, laboratório de eletrofisiologia, 
cirurgia vascular, procedimentos endovasculares extracardíacos, 
observando coerência com os dados no SCNES.
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3.18 - Para salvar e realizar alguma alteração posteriormente no cadastro, 
clique em Salvar.

3.19 - Para enviar ao Ministério da Saúde, tendo em vista a posterior 
análise da área técnica, clique em Enviar para o MS.

Após todas as etapas concluídas, acompanhe a proposta 
utilizando o número da proposta gerado pelo sistema.
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4. Consultar a Proposta

4.1 - Clique em consulta. 

4.2 - Insira o número da proposta e clique em pesquisar.

4.3 - Clique em visualizar proposta para obter acesso ao preenchimento 
do questionário.

  As propostas enviadas ao Ministério da Saúde serão analisadas 
conforme critérios do Programa, disponíveis em portarias, e 
disponibilidade orçamentária.

    Após a análise, a proposta poderá ter as seguintes situações:

   a) Aprovada
   b) Rejeitada
   c) Em diligência

Somente o cadastrador poderá alterar os itens em diligência. 
O gestor municipal ou estadual poderá visualizar a proposta, 

mas não poderá alterá-la.
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5.2 - Clicar no ícone visualizar a análise para consulta da proposta e dos 
motivos que geraram a diligência.

5.1 - Clicar em consulta, inserir o número da proposta e clicar em pesquisar.

5.3 - Clicar no ícone ajustar proposta para realizar as adequações 
solicitadas.

5.4 - As diligências são inseridas por blocos, apenas será possível alterar 
as informações que o técnico do MS colocar em diligência.

5.5 - No caso acima, por exemplo, deverá ser excluído o arquivo e incluído 
novo arquivo.

5.6 - Após alterar a diligência do respectivo bloco, clicar em Próxima Etapa.

5. Responder às diligências 
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5.7 - Ler no histórico quais as alterações solicitadas pelo parecerista e 
alterar somente o que foi referido no parecer.

5.8 - Após realizar todas as alterações, clicar em Enviar para o MS.

5.9 - Após nova análise e todas as adequações atendidas, a proposta 
encontrar-se-á aprovada.
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6. Possíveis situações da proposta no sistema

• Incompleta - Quando a proposta ainda não foi finalizada pelo ca-
dastrador.

• A liberar - Quando a proposta foi incluída pelo cadastrador que 
não possui um perfil livre. Somente o Gestor Estadual/Municipal poderá 
visualizar e liberar a proposta para ser analisada pelo MS.

• Enviada para o MS - Quando a proposta foi finalizada pelo cadas-
trador e está disponível para o parecerista do MS realizar a análise inicial.

• A priorizar - Quando uma proposta possui um componente/serviço 
com a necessidade de ser priorizado para análise. Somente o administra-
dor e o gestor técnico do MS poderão liberar a proposta para ser analisa-
da. A visualização é normal.

• Em diligência - Quando o parecerista realiza a análise ou reanálise 
de uma proposta e a coloca para adequação, ela ficará disponível para o 
cadastrador ajustar a proposta e permanecerá com esse status até ser 
reenviada ao MS.

• Reenviada para o MS - Quando a proposta é ajustada após ser 
colocada em diligência, finalizada e enviada para MS pelo cadastrador, 
ficando disponível para o parecerista do MS realizar a reanálise.

• Rejeitada - Quando o parecerista realiza a análise de uma propos-
ta e a rejeita, assim ela fica apenas disponível para visualização.

• Aprovada - Quando o parecerista realiza a análise da proposta e 
a aprova, assim ela fica disponível para geração do memorando/portaria, 
inserção do número do processo/portaria e inativação.

• Gerada portaria/memorando de pagamento - Quando o gestor 
técnico do MS gera a portaria/memorando da(s) proposta(s) aprovada(s). 
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7. Contatos

Dúvidas e mais informações deverão ser enviadas por e-mail para: 
altacomplexidade@saude.gov.br

No Assunto deve ser colocado: Dúvidas e Informações SAIPS.
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8.1 – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM CIRURGIA 

CARDIOVASCULAR 

REQUISITO TIPO 

Anexe aqui a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) aprovando a 

habilitação dos serviços. 
ARQUIVO 

Anexe aqui descrição do cálculo do impacto financeiro, bem como indicação de qual 

esfera irá custear os gastos. 
ARQUIVO 

Anexe aqui cópia do alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária - VISA. ARQUIVO 

Anexe aqui cópia dos títulos/comprovantes de experiência de todos os profissionais 

citados. 
ARQUIVO 

Anexe aqui cópia dos documentos de formalização de referência com os serviços. ARQUIVO 

Solicita habilitação como Unidade de Assistência em Alta Complexidade 

Cardiovascular? 
LISTA 

Solicita habilitação como Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular? LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência, responda: o hospital é 

certificado como Hospital de Ensino pelo Ministério da Saúde e Ministério da 

Educação, de acordo com a Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.000, de 15 de abril 

de 2004. Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque NÃO SE 

APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento participa de forma articulada e integrada com o sistema local e 

regional? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque NÃO SE 

APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento tem estrutura de pesquisa e ensino organizada, com programas e 

protocolos estabelecidos? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque 

NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento tem adequada estrutura gerencial, capaz de zelar pela eficiência, 

eficácia e efetividade das ações prestadas? Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento irá subsidiar as ações dos gestores na regulação, fiscalização, controle e 

avaliação, incluindo estudos de qualidade e estudos de custo-efetividade? Caso a 

solicitação seja para Unidade de Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento participa como pólo de desenvolvimento profissional em parceria com 

o gestor, tendo como base a Política de Educação Permanente no SUS, do Ministério da 

Saúde? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento oferece no mínimo quatro dos seguintes serviços: Cirurgia 

Cardiovascular; Cirurgia Cardiovascular Pediátrica; Cirurgia Vascular; Procedimentos 

da Cardiologia Intervencionista; Procedimentos Endovasculares Extracardíacos; e 

Eletrofisiologia? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque NÃO SE 

APLICA. 

LISTA 

8. Questões Específicas 
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Oferece assistência ambulatorial? LISTA 

Oferece assistência de internação? LISTA 

Oferece assistência de urgência/emergência aberta? LISTA 

Oferece assistência de urgência/emergência referida? LISTA 

O estabelecimento possui um prontuário único para cada paciente, que inclua todos os 

tipos de atendimento a ele referentes (ambulatorial, internação, pronto-atendimento, 

emergência), contendo as informações completas do quadro clínico e sua evolução, 

todas devidamente escritas, de forma clara e precisa, datadas e assinadas pelo 

profissional responsável pelo atendimento? 

LISTA 

No prontuário único há informação de identificação do paciente? LISTA 

No prontuário único há informação do histórico clínico do paciente? LISTA 

No prontuário único há informação de avaliação inicial de acordo com o protocolo 

estabelecido? 
LISTA 

No prontuário único há informação da indicação do procedimento cirúrgico? LISTA 

No prontuário único há descrição do ato cirúrgico ou procedimento em ficha específica 

contendo identificação da equipe? 
LISTA 

No prontuário único há descrição do ato cirúrgico ou procedimento em ficha específica 

contendo a descrição cirúrgica, incluindo os materiais usados e seus respectivos 

registros nacionais, para controle e rastreamento dos implantes? 

LISTA 

No prontuário único há descrição da evolução? LISTA 

No prontuário único há informação sobre as condições ou sumário da alta hospitalar? LISTA 

No prontuário único há ficha de registro de infecção hospitalar? LISTA 

No prontuário único há informação sobre evolução ambulatorial? LISTA 

A Unidade de Assistência/Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular 

oferece assistência especializada e integral aos pacientes com doenças do sistema 

cardiovascular, atuando nas modalidades assistenciais descritas na Portaria SAS/MS nº 

210, de 15 de junho de 2004, conforme as diretrizes do gestor estadual e/ou municipal, 

que constitui exigência para o credenciamento? 

LISTA 

O hospital adere aos critérios da Política Nacional de Humanização? LISTA 

O hospital desenvolve ações de promoção e prevenção das doenças do sistema 

cardiovascular e participa de ações de detecção precoce destas doenças. Essas 

atividades são desenvolvidas de maneira articulada com os programas e normas 

definidas pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado ou Município? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de diagnóstico e tratamento destinado ao 

atendimento de pacientes portadores de doença do sistema cardiovascular, compondo a 

rede de assistência aos pacientes portadores de doenças cardiovasculares, incluindo 

atendimento de urgência/emergência referida em cardiologia que funcione nas 24 horas, 

mediante termo de compromisso firmado com o gestor? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de diagnóstico e tratamento destinado ao 

atendimento de pacientes portadores de doença do sistema cardiovascular, compondo a 

rede de assistência aos pacientes portadores de doenças cardiovasculares, mediante 

termo de compromisso firmado entre as partes, em que deverá constar a quantidade de 

consultas a serem ofertadas, com um número total mínimo de 267 consultas/mês para 

cada 180 cirurgias cardiovasculares/ano? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de exames de diagnose com ergometria para 

realização de, no mínimo, 80 exames/mês para cada 180 cirurgias/ano? 
LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de exames de diagnose com Holter para 

realização de, no mínimo, 30 exames/mês para cada 180 cirurgias/ano? 
LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de exames de diagnose com ecocardiograma 

para realização de, no mínimo, 130 exames/mês para cada 180 cirurgias/ano? 
LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de internação hospitalar com leitos exclusivos LISTA 
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ou de reserva programada, com salas de cirurgia exclusivas ou turnos cirúrgicos 

destinados às cirurgias eletivas; e disponibilidade de salas para absorver as 

intercorrências cirúrgicas do pós-operatório? 

O hospital oferece estrutura assistencial de leitos clínicos cardiovasculares, mediante 

termo de compromisso firmado com o gestor? 
LISTA 

O hospital oferece enfermaria para o atendimento em Assistência Cardiovascular de 

Alta Complexidade que conta, por turno, com 1 (um) enfermeiro para cada 18 leitos e 1 

(um) auxiliar de enfermagem ou técnico em enfermagem para cada 5 leitos? 

LISTA 

A unidade oferece serviços de reabilitação, suporte e acompanhamento através de 

procedimentos específicos que promovam a melhoria das condições físicas e 

psicológicas do paciente, atuando no preparo pré-operatório ou como complemento pós-

cirúrgico no sentido da restituição da capacidade funcional? 

LISTA 

O hospital integra o sistema de referência e contrarreferência hierarquizado pelas 

Secretarias de Saúde e participa dos programas de intercâmbio técnico científicos? 
LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 

554, de 20 de março de 2002, que revoga a Portaria GM/MS nº 1.884, de 11 de 

novembro de 1994 – Normas para Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de 

Saúde? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 50, de 21 

de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 307, de 

14 de novembro de 2002, que altera a Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 

2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, 

elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 05, de 05 

de agosto de 1993, do CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente? 
LISTA 

O hospital dispõe de estrutura física e funcional além de uma equipe assistencial 

devidamente qualificada e capacitada para a prestação de assistência aos portadores de 

doenças cardiovasculares para pacientes com idade a partir de 12 anos? 

LISTA 

A Unidade de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade que solicita 

credenciamento como Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia 

Cardiovascular possui um Serviço de Assistência de Alta Complexidade em 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista? 

LISTA 

O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular conta com 

um responsável técnico médico com título de especialista em cirurgia cardiovascular 

reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular ou com certificado de 

residência médica na especialidade emitido por programa de residência médica 

reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)? 

LISTA 

Informe o nome do médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta 

Complexidade em Cirurgia Cardiovascular: 
TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico 

responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia 

Cardiovascular: 

TEXTO 

O médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade em 

Cirurgia Cardiovascular é responsável técnico por um único serviço credenciado pelo 

Sistema Único de Saúde? 

LISTA 

O médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade em 

Cirurgia Cardiovascular reside no mesmo município ou cidades circunvizinhas do 
LISTA 
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serviço que está solicitando o credenciamento? 

A equipe de Cirurgia Cardiovascular conta com pelo menos mais um médico com título 

de especialista em cirurgia cardiovascular reconhecido pela Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Cardiovascular ou com certificado de residência médica na especialidade 

emitido por programa de residência médica reconhecido pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC)? 

LISTA 

Informe o nome de mais um médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de 

Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular: 
TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) de mais um 

médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade em 

Cirurgia Cardiovascular: 

TEXTO 

A equipe possui quantitativo suficiente para o atendimento de enfermaria, 

intercorrências clínicas e cirúrgicas do pós-operatório e ambulatório semanal? 
LISTA 

O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular conta com 

um responsável técnico em implante de marcapassos sendo médico habilitado pelo 

Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial, da SBCCV, ou com título de 

especialista em cirurgia cardiovascular reconhecido pela SBCCV ou ainda com 

certificado de residência médica em cirurgia cardiovascular reconhecido pelo MEC?  

LISTA 

Informar o nome do médico responsável técnico em implante de marcapassos: TEXTO 

Informar o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico 

responsável técnico em implante de marcapassos: 
TEXTO 

O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular conta 

ainda com um quantitativo suficiente para o atendimento de enfermaria, intercorrências 

clínicas e cirúrgicas do pós-operatório e ambulatório para acompanhamento dos 

pacientes portadores de marcapassos implantados? 

LISTA 

A unidade possui equipe de saúde básica com médicos cardiologistas clínicos com título 

de especialista em cardiologia reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia ou 

com certificado de residência médica em cardiologia emitido por programa de 

residência médica reconhecido pelo MEC, para atendimento diário e em regime de 

plantão? 

LISTA 

Informar o nome do médico responsável pela cardiologia clínica: TEXTO 

Informar o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico 

responsável pela cardiologia clínica: 
TEXTO 

O hospital possui equipe de saúde básica com médicos anestesiologistas com certificado 

de residência médica reconhecido pelo MEC em anestesia ou com título de especialista 

em anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia? 

LISTA 

O hospital possui equipe de saúde básica com médicos com título de especialista em 

medicina intensiva reconhecido pela AMIB ou com certificado de residência médica em 

medicina intensiva reconhecido pelo MEC ou médicos com título de especialista em 

cardiologia reconhecido pela SBC ou com certificado de residência médica em 

cardiologia reconhecido pelo MEC, para atendimento diário, em regime de plantão, 

desde que sejam mantidos os percentuais de médicos intensivistas recomendados pela 

AMIB? 

LISTA 

A equipe conta com um enfermeiro coordenador com especialização em cardiologia 

reconhecido pelo MEC ou com certificado de residência em cardiologia reconhecido 

pelo MEC ou com título de especialista em enfermagem cardiovascular reconhecido 

pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Cardiovascular-SOBENC? 

LISTA 

Informar o nome do enfermeiro coordenador: TEXTO 

Informar o número de registro no Concelho Regional de Enfermagem (COREN) do 

enfermeiro coordenador: 
TEXTO 

O pós-operatório de cirurgia cardiovascular conta com (incluído o enfermeiro 

coordenador) 1 (um) enfermeiro para cada 3 leitos reservados para atendimento em Alta 
LISTA 
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Complexidade por turno? 

O pós-operatório de cirurgia cardiovascular conta com (incluído o enfermeiro 

coordenador) 1 (um) auxiliar de enfermagem (AE) ou técnico em enfermagem (TE) 

para cada 2 leitos reservados para atendimento em Alta Complexidade em Cirurgia 

Cardiovascular por turno? 

LISTA 

O hospital conta em caráter permanente ou alcançável com: cirurgião geral, cirurgião 

vascular, clínico geral, neurologista, pneumologista, endocrinologista e nefrologista, 

residentes no mesmo município ou cidades circunvizinhas? 

LISTA 

O hospital tem como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, suporte e 

profissionais na área de Saúde Mental ou Psicologia Clínica? 
LISTA 

O hospital tem como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, suporte e 

profissionais na área de Assistência Social? 
LISTA 

O hospital tem como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, suporte e 

profissionais na área de Fisioterapia? 
LISTA 

O hospital tem como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, suporte e 

profissionais na área de Nutrição? 
LISTA 

O hospital tem como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, suporte e 

profissionais na área de Farmácia? 
LISTA 

O hospital tem como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, suporte e 

profissionais na área de Hemoterapia? 
LISTA 

O hospital dispõe de todos os materiais e equipamentos necessários em perfeito estado 

de conservação e funcionamento para assegurar a qualidade da assistência aos 

pacientes, que possibilitem o diagnóstico, tratamento e acompanhamento médico, de 

enfermagem, fisioterápico, nutricional e dietético? 

LISTA 

O hospital destina quantitativo de leitos específicos para os pacientes de média e alta 

complexidade cardiovascular, internações clínicas e cirurgia cardiovascular? 
LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular conta com centro cirúrgico equipado com uma 

(01) sala para emergência e, no mínimo, uma (01) sala eletiva? 
LISTA 

A(s) sala(s) eletiva(s) contém(êm) capnógrafo? LISTA 

A(s) sala(s) eletiva(s) contém(êm) desfibrilador com pás externas e internas? LISTA 

A(s) sala(s) eletiva(s) contém(êm) marcapasso externo provisório? LISTA 

A(s) sala(s) eletiva(s) contém(êm) oxímetro de pulso? LISTA 

A(s) sala(s) eletiva(s) contém(êm) monitor de transporte? LISTA 

A(s) sala(s) eletiva(s) contém(êm) monitor de pressão não invasiva? LISTA 

A(s) sala(s) eletiva(s) contém(êm) monitor de pressão invasiva com no mínimo dois 

canais? 
LISTA 

A(s) sala(s) eletiva(s) contém(êm) uma (01) bomba extracorpórea por sala? LISTA 

A(s) sala(s) eletiva(s) contém(êm) aquecedor de sangue? LISTA 

A(s) sala(s) eletiva(s) contém(êm) respirador com misturador tipo blender 

microprocessado? 
LISTA 

A(s) sala(s) eletiva(s) contém(êm) aparelho para controle de coagulação por TCA? LISTA 

A(s) sala(s) eletiva(s) contém(êm) 04 bombas de infusão, no mínimo? LISTA 

A(s) sala(s) eletiva(s) contém(êm) 02 termômetros termoeletrônicos? LISTA 

Para a realização de implante de marcapasso cardíaco permanente há equipamento de 

fluoroscopia em arco móvel na sala cirúrgica, fixo em sala de hemodinâmica ou 

aparelho de Rx de radioscopia? 

LISTA 

Para a realização de implante de marcapasso cardíaco permanente há material de 

emergência para reanimação cardio-respiratória? 
LISTA 

Para a realização de implante de marcapasso cardíaco permanente há programadores 

adequados para a prótese utilizada? 
LISTA 

Para a realização de implante de marcapasso cardíaco permanente há intervalômetro? LISTA 
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Para a realização de implante de marcapasso cardíaco permanente há ímã? LISTA 

Para a realização de implante de marcapasso cardíaco permanente há eletrocardiógrafo 

de 12 derivações? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de bioquímica 

disponível nas 24 horas do dia? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de hematologia 

disponível nas 24 horas do dia? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de microbiologia 

disponível nas 24 horas do dia? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de gasometria 

disponível nas 24 horas do dia? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de líquidos 

orgânicos disponível nas 24 horas do dia? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de uroanálise 

disponível nas 24 horas do dia? 
LISTA 

O laboratório participa de programa de controle de qualidade? LISTA 

O setor de imagenologia conta com equipamento de Rx convencional de 500 mA fixo? LISTA 

O setor de imagenologia conta com equipamento de Rx portátil? LISTA 

O setor de imagenologia conta com ecodopplercardiografia transtorácica? LISTA 

O setor de imagenologia conta com tomografia computadorizada? LISTA 

O setor de imagenologia participa de programa de controle de qualidade? LISTA 

O hospital possui eletrocardiografia? LISTA 

O hospital possui ergometria? LISTA 

O hospital possui Holter? LISTA 

O hospital possui unidade de medicina nuclear com cintilografia de perfusão 

miocárdica? 
LISTA 

O hospital possui setor de cardiologia intervencionista em sua área física? LISTA 

O hospital conta com serviço de hemoterapia disponível nas 24 horas do dia, por 

agência transfusional (AT) ou estrutura de complexidade maior, dentro do que rege a 

Resolução RDC nº 151, de 21 de agosto de 2001, publicada no D.O. de 22/08/01, tendo 

convênio ou contrato devidamente formalizado de acordo com a mesma resolução? 

LISTA 

 Caso o serviço de Hemoterapia seja referenciado, informe o nome da empresa que 

presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

Caso o serviço de Hemoterapia seja referenciado, informe o CNPJ da empresa que 

presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

O hospital conta com exame de tomografia computadorizada? O exame de tomografia 

computadorizada poderá ser realizado em serviços de terceiros, instalados dentro ou 

fora da estrutura ambulatório-hospitalar do hospital. Neste caso, a referência deve ser 

devidamente formalizada de acordo com o que estabelece a Portaria SAS nº 494, de 26 

de agosto de 1999. 

LISTA 

Caso o exame de tomografia computadorizada seja referenciado, informe o nome da 

empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

Caso o exame de tomografia computadorizada seja referenciado, informe o CNPJ da 

empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

O hospital conta com exame de cintilografia de perfusão miocárdica? O exame de 

cintilografia de perfusão miocárdica poderá ser realizado em serviços de terceiros 

instalados dentro ou fora da estrutura ambulatório-hospitalar do hospital. Neste caso, a 

referência deve ser devidamente formalizada de acordo com o que estabelece a Portaria 

SAS nº 494, de 26 de agosto de 1999. 

LISTA 

Caso o exame de cintilografia de perfusão miocárdica seja referenciado, informe o 

nome da empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 
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Caso o exame de cintilografia de perfusão miocárdica seja referenciado, informe o 

CNPJ da empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

O hospital possui laboratório de eletrofisiologia para a realização de procedimentos 

eletrofisiológicos? 
LISTA 

Caso o serviço de eletrofisiologia não seja próprio, informe o nome da empresa que 

presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

Possui Unidade de Tratamento Intensivo Adulto e/ou Especializada credenciada pelo 

SUS e classificada como de Tipo II ou III, de acordo com a Portaria GM/MS nº 3432, 

de 12 de agosto de 1998? 

LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular conta com cama fowler 

com grades laterais e rodízios? 
LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular conta com monitor 

multiparamétrico que contem 1 módulo ECG com monitorização (opcional) do 

seguimento ST? 

LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular conta com monitor 

multiparamétrico que contém 1 módulo de pressão invasiva? 
LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular conta com monitor 

multiparamétrico que contém 1 módulo de oximetria de pulso? 
LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular conta com sistema bolsa-

válvula-máscara (com reservatório de oxigênio) - 1 por leito? 
LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular conta com estetoscópio - 

1 por leito? 
LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular conta com bombas de 

infusão - 4 por leito? 
LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular conta com painel de 

gases? 
LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular conta com foco auxiliar? LISTA 

A UTI possui carro de emergência com desfibrilador/cardioversor, dotado de material 

para intubação, medicação e material para atendimento de emergência - 1 para cada 10 

leitos? 

LISTA 

A UTI possui um módulo de débito cardíaco para a unidade? LISTA 

A UTI possui eletrocardiógrafo portátil? LISTA 

A UTI possui gerador de marcapasso externo - 1 para cada 5 leitos? LISTA 

A UTI possui respirador mecânico microprocessado - em 70% dos leitos? LISTA 

A UTI possui equipamentos para ventilação mecânica não invasiva - 01 para cada 10 

leitos? 
LISTA 

A UTI possui conjunto CPAP nasal - 1 para cada 4 leitos? LISTA 

A UTI possui manovacuômetro - 1 por UTI? LISTA 

A UTI possui medidor de Cuff - 1 por UTI? LISTA 

A UTI possui aparelho de radiologia móvel - 1 por hospital? LISTA 

A UTI possui equipamento para hemodiálise contínua - 1 por UTI? LISTA 

A UTI possui estufa para aquecimento de soluções - 1 para cada 15 leitos? LISTA 

A UTI possui balança até 150 kg - 1 por unidade? LISTA 

A UTI possui oftalmoscópio - 1 por UTI? LISTA 

A UTI possui otoscópio - 1 por UTI? LISTA 

 A UTI possui aspirador portátil - 1 para cada 10 leitos? LISTA 

A UTI possui foco portátil cirúrgico - 1 por UTI? LISTA 

A UTI possui esfigmomanômetro - 1 para cada 5 leitos? LISTA 

A UTI possui negatoscópio - em quantidade adaptável à unidade? LISTA 

A UTI possui maca de transporte com cilindro de O2 - 1 para cada 15 leitos? LISTA 

A UTI possui monitor de transporte - 1 para cada 10 leitos? LISTA 
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A UTI possui ventilador mecânico para transporte - 1 para cada 10 leitos? LISTA 

A UTI possui cilindro de O2 para transporte 1 para cada 8 leitos? LISTA 

A UTI possui cadeiras de rodas? LISTA 

O hospital possui rotinas e normas escritas, atualizadas anualmente e assinadas pelo 

responsável técnico pela unidade? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam a manutenção preventiva e corretiva de materiais e 

equipamentos? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam a avaliação dos pacientes? LISTA 

As rotinas e normas abordam a indicação do procedimento cirúrgico? LISTA 

As rotinas e normas abordam os protocolos médico-cirúrgicos? LISTA 

 As rotinas e normas abordam os protocolos de perfusão? LISTA 

As rotinas e normas abordam os protocolos de enfermagem? LISTA 

As rotinas e normas abordam o suporte nutricional? LISTA 

As rotinas e normas abordam o acompanhamento em fisioterapia e reabilitação 

funcional? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam o controle de infecção hospitalar? LISTA 

As rotinas e normas abordam o acompanhamento ambulatorial dos pacientes? LISTA 

As rotinas e normas abordam o acompanhamento ambulatorial e registro único dos seus 

pacientes portadores de marcapassos? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam a tecnovigilância nas complicações de implantes valvares 

que envolva a remoção da prótese? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam a avaliação de satisfação do cliente? LISTA 

As rotinas e normas da escala dos profissionais em sobreaviso, das referências 

interinstitucionais e dos serviços terceirizados? 
LISTA 

O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular realiza, em 

média, 15 (quinze) atos operatórios mensais ou, no mínimo, 180 (cento e oitenta) anuais 

de Alta Complexidade, listados no anexo III da PT SAS/MS 123/2005, em pacientes do 

Sistema Único de Saúde? Obs.: no cálculo desta produção não serão computados os 

implantes ou trocas de marcapassos. 

LISTA 

O hospital possui alvará de funcionamento? LISTA 

Informe a data de emissão do alvará de funcionamento: TEXTO 

De acordo com vistoria realizada in loco, a instituição cumpre com os requisitos da 

Portaria SAS/MS nº 210, de 15 de junho de 2004, para o(s) credenciamento(s) 

solicitado(s)? 

LISTA 

 

8.2 – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM CIRURGIA 

CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA   

REQUISITO TIPO 

Anexe aqui a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) aprovando a 

habilitação dos serviços. 
ARQUIVO 

Anexe aqui descrição do cálculo do impacto financeiro, bem como indicação de 

qual esfera irá custear os gastos. 
ARQUIVO 

Anexe aqui cópia do alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária - VISA. ARQUIVO 

Anexe aqui cópia dos títulos/comprovantes de experiência de todos os 

profissionais citados. 
ARQUIVO 

Anexe aqui cópia dos documentos de formalização de referência com os 

serviços. 
ARQUIVO 

Solicita habilitação como Unidade de Assistência em Alta Complexidade 

Cardiovascular? 
LISTA 
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Solicita habilitação como Centro de Referência em Alta Complexidade 

Cardiovascular? 
LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência, responda: o 

hospital é certificado como Hospital de Ensino pelo Ministério da Saúde e 

Ministério da Educação, de acordo com a Portaria Interministerial MEC/MS nº 

1.000, de 15 de abril de 2004. Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento participa de forma articulada e integrada com o sistema local e 

regional? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque NÃO SE 

APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento tem estrutura de pesquisa e ensino organizada com programas e 

protocolos estabelecidos? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, 

marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento tem adequada estrutura gerencial capaz de zelar pela eficiência, 

eficácia e efetividade das ações prestadas? Caso a solicitação seja para Unidade 

de Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento irá subsidiar as ações dos gestores na regulação, fiscalização, 

controle e avaliação, incluindo estudos de qualidade e estudos de custo-

efetividade? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque NÃO 

SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento participa como pólo de desenvolvimento profissional em 

parceria com o gestor, tendo como base a Política de Educação Permanente no 

SUS, do Ministério da Saúde? Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento oferece, no mínimo, quatro dos serviços seguintes: Cirurgia 

Cardiovascular; Cirurgia Cardiovascular Pediátrica; Cirurgia Vascular; 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista; Procedimentos Endovasculares 

Extracardíacos; e Eletrofisiologia? Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

Oferece assistência ambulatorial? LISTA 

Oferece assistência de internação? LISTA 

Oferece assistência de urgência/emergência aberta? LISTA 

Oferece assistência de urgência/emergência referida? LISTA 

O estabelecimento possui um prontuário único para cada paciente que inclua 

todos os tipos de atendimento a ele referente (ambulatorial, internação, pronto-

atendimento, emergência), contendo as informações completas do quadro clínico 

e sua evolução, todas devidamente escritas de forma clara e precisa, datadas e 

assinadas pelo profissional responsável pelo atendimento? 

LISTA 

No prontuário único há informação de identificação do paciente? LISTA 

No prontuário único há informação do histórico clínico do paciente? LISTA 

No prontuário único há informação de avaliação inicial de acordo com o 

protocolo estabelecido? 
LISTA 

No prontuário único há informação da indicação do procedimento cirúrgico? LISTA 

No prontuário único há descrição do ato cirúrgico ou procedimento em ficha 

específica contendo identificação da equipe? 
LISTA 
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No prontuário único há descrição do ato cirúrgico ou procedimento em ficha 

específica contendo descrição cirúrgica, incluindo os materiais usados e seus 

respectivos registros nacionais, para controle e rastreamento dos implantes? 

LISTA 

No prontuário único há descrição da evolução? LISTA 

No prontuário único há informação sobre as condições ou sumário da alta 

hospitalar? 
LISTA 

No prontuário único há ficha de registro de infecção hospitalar? LISTA 

No prontuário único há informação sobre evolução ambulatorial? LISTA 

A Unidade de Assistência/Centro de Referência em Alta Complexidade 

Cardiovascular oferece assistência especializada e integral aos pacientes com 

doenças do sistema cardiovascular, atuando nas modalidades assistenciais 

descritas na Portaria SAS/MS nº 210, de 15 de junho de 2004, conforme as 

diretrizes do gestor estadual e/ou municipal, que constitui exigência para o 

credenciamento? 

LISTA 

O hospital adere aos critérios da Política Nacional de Humanização? LISTA 

O hospital desenvolve ações de promoção e prevenção das doenças do sistema 

cardiovascular e participa de ações de detecção precoce destas doenças. Essas 

atividades são desenvolvidas de maneira articulada com os programas e normas 

definidas pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado ou 

Município? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de diagnóstico e tratamento destinado ao 

atendimento de pacientes portadores de doença do sistema cardiovascular, 

compondo a rede de assistência aos pacientes portadores de doenças 

cardiovasculares, incluindo atendimento de urgência/emergência referida em 

cardiologia que funcione nas 24 horas, mediante termo de compromisso firmado 

com o gestor? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de diagnóstico e tratamento destinado ao 

atendimento de pacientes portadores de doença cardiovascular, incluindo 

atendimento ambulatorial de cardiologia clínica pediátrica, conforme o 

estabelecido na rede de atenção pelo gestor público, mediante termo de 

compromisso que conste a quantidade de consultas a serem ofertadas, com um 

número total máximo de 179 consultas/mês para cada 120 cirurgias 

cardiovasculares/ano? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de exames de diagnose com ergometria 

para realização de, no mínimo, 80 exames/mês para cada 180 cirurgias/ano? 
LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de exames de diagnose com Holter para 

realização de, no mínimo, 30 exames/mês para cada 180 cirurgias/ano? 
LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de exames de diagnose com 

Ecocardiograma para realização de, no mínimo, 130 exames/mês para cada 180 

cirurgias/ano? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de Internação hospitalar com leitos 

exclusivos ou de reserva programada, com salas de cirurgia exclusivas ou turnos 

cirúrgicos destinados às cirurgias eletivas; disponibilidade de salas para absorver 

as intercorrências cirúrgicas do pós-operatório? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de leitos clínicos cardiovasculares 

mediante termo de compromisso firmado com o gestor? 
LISTA 

O hospital oferece enfermaria para o atendimento em Assistência Cardiovascular 

de Alta Complexidade que conta, por turno, com 1 (um) enfermeiro para cada 18 

leitos e 1 (um) auxiliar de enfermagem ou técnico em enfermagem para cada 5 

leitos? 

LISTA 

O hospital oferece enfermaria pediátrica para o atendimento em Assistência 

Cardiovascular de Alta Complexidade que conta, por turno, com 1 (um) 
LISTA 
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enfermeiro para cada 15 leitos e 1 (um) auxiliar de enfermagem ou técnico em 

enfermagem para cada 4 leitos? 

O hospital oferece serviços de reabilitação, suporte e acompanhamento através 

de procedimentos específicos que promovam a melhoria das condições físicas e 

psicológicas do paciente, atuando no preparo pré-operatório ou como 

complemento pós-cirúrgico no sentido da restituição da capacidade funcional? 

LISTA 

O hospital integra o sistema de referência e contrarreferência hierarquizado pelas 

Secretarias de Saúde e participa dos programas de intercâmbio técnico 

científicos? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Portaria 

GM/MS nº 554, de 20 de março de 2002, que revoga a Portaria GM/MS nº 

1.884, de 11 de novembro de 1994 – Normas para Projetos Físicos de 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

307, de 14 de novembro de 2002, que altera a Resolução RDC nº 50, de 21 de 

fevereiro de 2002 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

05, de 05 de agosto de 1993, do CONAMA – Conselho Nacional de Meio 

Ambiente? 

LISTA 

O hospital dispõe de estrutura física e funcional além de uma equipe assistencial 

devidamente qualificada e capacitada para a prestação de assistência aos 

portadores de doenças cardiovasculares para pacientes com idade até 18 anos? 

LISTA 

O hospital possui um serviço próprio de Assistência de Alta Complexidade em 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista? Caso não seja próprio, marcar 

REFERENCIADO. 

LISTA 

Caso o serviço de Assistência de Alta Complexidade em Procedimentos da 

Cardiologia Intervencionista seja referenciado, informar o nome da empresa que 

presta o serviço. Caso seja próprio, escrever PRÓPRIO. 

TEXTO 

Caso o serviço de Assistência de Alta Complexidade em Procedimentos da 

Cardiologia Intervencionista seja referenciado, informar o CNPJ da empresa que 

presta o serviço. Caso seja próprio, escrever PRÓPRIO. 

TEXTO 

O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular 

Pediátrica conta com um responsável técnico médico com título de especialista 

em Cirurgia Cardiovascular reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Cardiovascular ou com certificado de Residência Médica na especialidade 

emitido por Programa de Residência Médica reconhecido pelo Ministério da 

Educação (MEC)? É recomendável a formação em Cirurgia Cardiovascular 

Pediátrica. 

LISTA 

Informe o nome do médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de 

Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica. 
TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do 

médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade 

em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica. 

TEXTO 

O médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade 

em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica é responsável técnico por um único 
LISTA 
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serviço credenciado pelo Sistema Único de Saúde? 

O médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade 

em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica reside no mesmo município ou cidades 

circunvizinhas do serviço que está solicitando o credenciamento? 

LISTA 

A equipe da Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com pelo menos mais um 

médico com título de especialista em Cirurgia Cardiovascular reconhecido pela 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular ou com certificado de 

Residência Médica na especialidade emitido por Programa de Residência 

Médica reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)? 

LISTA 

Informe o nome do segundo médico com título de especialista em Cirurgia 

Cardiovascular que compõe a equipe da Cirurgia Cardiovascular Pediátrica. 
TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do 

segundo médico com título de especialista em Cirurgia Cardiovascular que 

compõe a equipe da Cirurgia Cardiovascular Pediátrica. 

TEXTO 

A equipe possui quantitativo suficiente de profissionais para o atendimento 

ambulatorial de enfermaria nas intercorrências clínicas e cirúrgicas do pós-

operatório? 

LISTA 

O hospital possui equipe de saúde básica que contenha médicos com título de 

especialista em cardiologia e área de atuação em cardiologia clínica pediátrica 

reconhecido pelo Departamento de Cardiologia Pediátrica da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia e/ou estágio em cardiologia pediátrica por no mínimo 

dois anos em centro reconhecido pelo Departamento de Cardiologia Pediátrica 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia para atendimento diário e em regime de 

plantão? 

LISTA 

Informe o nome do médico responsável técnico pelo Serviço de Cardiologia 

Clínica Pediátrica. 
TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do 

médico responsável técnico pelo Serviço de Cardiologia Clínica Pediátrica. 
TEXTO 

O hospital possui equipe de saúde básica que contenha médicos com certificado 

de residência médica e/ou título de especialista em anestesiologia pela Sociedade 

Brasileira de Anestesiologia? 

LISTA 

O hospital possui equipe de saúde básica que contenha médicos com titulo de 

especialista em pediatria reconhecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou 

certificado de residência em pediatria emitido por programa de residência 

médica reconhecido pelo MEC para atendimento diário? 

LISTA 

O hospital possui equipe com médicos com título de especialista em medicina 

intensiva, com certificado em área de pediatria e/ou neonatologia reconhecido 

pela AMIB ou certificado de residência médica em medicina intensiva 

reconhecido pelo MEC ou médicos com título de especialista em cardiologia 

reconhecido pela SBC com área de atuação em cardiopediatria para atendimento 

diário, em regime de plantão, desde que sejam mantidos os percentuais de 

médicos intensivistas recomendado pela AMIB? 

LISTA 

O hospital possui equipe de saúde que contenha um enfermeiro coordenador do 

Serviço de Alta Complexidade em Cardiologia com especialização em 

cardiologia reconhecido pelo MEC ou com certificado de residência em 

cardiologia reconhecido pelo MEC ou com título de especialista em enfermagem 

cardiovascular reconhecido pela Sociedade Brasileira de Enfermagem 

Cardiovascular-SOBENC? 

LISTA 

Informe o nome do enfermeiro coordenador do Serviço de Assistência de Alta 

Complexidade em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica. 
TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) 

do enfermeiro coordenador do Serviço de Assistência de Alta Complexidade em 
TEXTO 
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Cirurgia Cardiovascular Pediátrica. 

O pós-operatório de cirurgia cardiovascular conta com (incluído o enfermeiro 

coordenador) 1 (um) enfermeiro para cada 2 leitos reservados para atendimento 

em Alta Complexidade por turno? 

LISTA 

O pós-operatório de cirurgia cardiovascular conta com (incluído o enfermeiro 

coordenador) 1 (um) auxiliar de enfermagem (AE) ou técnico em enfermagem 

(TE) para cada 2 leitos reservados para atendimento em Alta Complexidade em 

Cirurgia Cardiovascular por turno? 

LISTA 

O hospital conta, em caráter permanente ou alcançável, com cirurgião pediátrico, 

neurologista, pneumologista, endocrinologista e nefrologista, residentes no 

mesmo município ou cidades circunvizinhas? 

LISTA 

O hospital possui, como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, 

os Serviços de Suporte em Saúde Mental ou Psicologia Clínica? 
LISTA 

O hospital possui, como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, 

suporte e profissionais na área de Assistência Social? 
LISTA 

O hospital possui, como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, 

suporte e profissionais na área de Fisioterapia? 
LISTA 

O hospital possui, como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, 

suporte e profissionais na área de Nutrição? 
LISTA 

O hospital possui, como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, 

suporte e profissionais na área de Farmácia? 
LISTA 

O hospital possui, como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, 

suporte e profissionais na área de Hemoterapia? 
LISTA 

O hospital possui, como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, 

suporte e profissionais na área de Terapia ocupacional? 
LISTA 

O hospital dispõe de todos os materiais e equipamentos necessários em perfeito 

estado de conservação e funcionamento para assegurar a qualidade da assistência 

aos pacientes, que possibilitem o diagnóstico, tratamento e acompanhamento 

médico, de enfermagem, fisioterápico, nutricional e dietético? 

LISTA 

O hospital destina quantitativo de leitos específicos para os pacientes de média e 

alta complexidade cardiovascular, internações clínicas e cirurgia cardiovascular? 
LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com colchão térmico? 
LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com instrumental cirúrgico pediátrico? 
LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com mesa cirúrgica? 
LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com desfibrilador com pás externas e 

internas? 

LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com marcapasso temporário? 
LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com oxímetro de pulso? 
LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com 02 termômetros termoeletrônicos? 
LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com 04 bombas de infusão, sendo no 

mínimo 2 bombas de seringa? 

LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com controle de coagulação (TCA)? 
LISTA 
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O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com 01 bomba extracorpórea por sala? 
LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com capnógrafo? 
LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com monitor de transporte? 
LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com monitor de pressão não invasiva; com 

conjunto de manguitos para as diferentes faixas etárias? 

LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com monitor de pressão invasiva com, no 

mínimo, dois canais? 

LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com aquecedor de sangue? 
LISTA 

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica conta com centro cirúrgico 

equipado com uma (01) sala eletiva com respirador com misturador tipo blender 

microprocessado? 

LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de 

bioquímica disponível 24 horas/dia? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de 

hematologia disponível 24 horas/dia? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de 

microbiologia disponível 24 horas/dia? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de 

gasometria disponível 24 horas/dia? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de líquidos 

orgânicos disponível 24 horas/dia? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de 

uroanálise disponível 24 horas/dia? 
LISTA 

O laboratório de análises clínicas participa de Programa de Controle de 

Qualidade? 
LISTA 

O hospital possui setor de imagenologia com equipamento de radiografia 

convencional de 500 mA fixo? 
LISTA 

O hospital possui setor de imagenologia com equipamento de radiografia 

portátil? 
LISTA 

O hospital possui setor de imagenologia com doppler periférico portátil? LISTA 

O hospital possui setor de imagenologia com ecodopplercardiografia 

transtorácica? 
LISTA 

O hospital possui setor de imagenologia com ultrassonografia com doppler? LISTA 

O hospital possui setor de imagenologia com serviço próprio de exame de  

tomografia computadorizada? 
LISTA 

Caso o serviço para exame diagnóstico de tomografia computadorizada seja 

referenciado, informe o nome da empresa que presta o serviço. Caso seja 

próprio, preencha com PRÓPRIO. 

TEXTO 

Caso o serviço para exame diagnóstico de tomografia computadorizada seja 

referenciado, informe o CNPJ da empresa que presta o serviço. Caso seja 

próprio, preencha com PRÓPRIO. 

TEXTO 

O setor de imagenologia participa de Programa de Controle de Qualidade? LISTA 

O hospital conta com recurso diagnóstico de eletrocardiografia? LISTA 

O hospital conta com recursos próprios para exame diagnóstico de holter? LISTA 

Caso o serviço para exame diagnóstico de holter seja referenciado, informe o TEXTO 
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nome da empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com 

PRÓPRIO. 

Caso o serviço para exame diagnóstico de holter seja referenciado, informe o 

CNPJ da empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com 

PRÓPRIO. 

TEXTO 

O hospital conta serviço para exame diagnóstico de ergometria? LISTA 

Caso o serviço para exame diagnóstico de ergometria seja referenciado, informe 

o nome da empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com 

PRÓPRIO. 

TEXTO 

Caso o serviço para exame diagnóstico de ergometria seja referenciado, informe 

o CNPJ da empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com 

PRÓPRIO. 

TEXTO 

O hospital conta com unidade própria de implante de marcapasso? LISTA 

Caso o serviço de implante de marcapasso seja referenciado, informe o nome da 

empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

Caso o serviço de implante de marcapasso seja referenciado, informe o CNPJ da 

empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

O hospital conta com serviços próprios de Eletrofisiologia? LISTA 

Caso o serviço de Eletrofisiologia seja referenciado, informe o nome da empresa 

que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

Caso o serviço de Eletrofisiologia seja referenciado, informe o CNPJ da empresa 

que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

O hospital conta com serviço próprio de hemoterapia disponível 24 horas/dia, 

por agência transfusional (AT) ou estrutura de complexidade maior, dentro do 

que rege a Resolução RDC nº 151, de 21 de agosto de 2001, com convênio ou 

contrato devidamente formalizado de acordo com a mesma resolução? Caso o 

serviço não seja próprio, marque REFERENCIADO. 

LISTA 

Caso o serviço de hemoterapia seja referenciado, informe o nome da empresa 

que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

Caso o serviço de hemoterapia seja referenciado, informe o CNPJ da empresa 

que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

O hospital possui Unidades de Tratamento Intensivo Pediátrica e Neonatal e/ou 

Especializada credenciadas pelo SUS e classificadas como de Tipo II ou III, de 

acordo com a Portaria GM/MS nº 3432, de 12 de agosto de 1998? 

LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular pediátrica conta 

com berço fowler com grades e rodízios em 50% dos leitos? 
LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular pediátrica conta 

com monitor multiparamétrico (um por leito) com 1 módulo ECG, 1 módulo 

com dois canais de pressão invasiva (em 50% dos leitos), 1 módulo de oximetria 

de pulso, 1 módulo de pressão não invasiva - PNI (em 50% dos leitos)? 

LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular pediátrica conta 

com sistema bolsa-válvula-máscara (ambú) - 1 por leito? 
LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular pediátrica conta 

com bombas de infusão pediátrica - 4 para cada leito? 
LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular pediátrica conta 

com Estetoscópio - 1 por leito? 
LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular pediátrica conta 

com painel de gases? 
LISTA 

O box (ou leito) em pós-operatório de cirurgia cardiovascular pediátrica conta 

com foco auxiliar? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular LISTA 
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pediátrica conta com carro de emergência com desfibrilador/cardioversor, dotado 

de material para intubação e medicação e material para atendimento de 

emergência - 1 para cada 10 leitos? 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com balança adequada ao peso? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com berço aquecido para neonatos - 40% dos leitos? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com incubadora com parede dupla - 1 para cada 6 leitos 

neonatal? 

LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com equipamento de fototerapia - 1 para cada 6 leitos? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com oftalmoscópio - 1 por UTI? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com otoscópio - 1 por UTI? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com aspirador portátil - 1 para cada 20 leitos? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com foco portátil cirúrgico - 1 por UTI? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com esfigmomanômetro - 1 para cada 5 leitos? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com negatoscópio - em quantidade adaptável à unidade? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com maca de transporte com cilindro de O2 - 1 para cada 15 

leitos? 

LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com monitor de transporte 1 para cada 10 leitos? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com ventilador mecânico para transporte - 1 para cada 10 leitos? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com cilindro de O2 para transporte 1 para cada 8 leitos? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com cadeiras de rodas? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com eletrocardiógrafo portátil - 1 para cada 10 leitos? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com gerador de marcapasso externo - 1 para cada 5 leitos? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para Pós-operatório de Cirurgia 

Cardiovascular Pediátrica conta com respirador mecânico microprocessado – 

70% do número de leitos? 

LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com equipamentos para ventilação mecânica não invasiva - 01 

para cada 10 leitos? 

LISTA 

Conjunto de CPAP nasal - 1 para cada 4 leitos? LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com aparelho de radiologia móvel - 1 por hospital? 
LISTA 

A Unidade de Medicina Intensiva para pós-operatório de cirurgia cardiovascular 

pediátrica conta com estufa para aquecimento de soluções - 1 para cada 10 

leitos? 

LISTA 
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O hospital possui rotinas e normas escritas atualizadas anualmente e assinadas 

pelo responsável técnico da unidade? 
LISTA 

As rotinas e normas escritas abordam a manutenção preventiva e corretiva de 

materiais e equipamentos? 
LISTA 

As rotinas e normas escritas abordam a avaliação dos pacientes? LISTA 

As rotinas e normas escritas abordam a indicação do procedimento cirúrgico? LISTA 

As rotinas e normas escritas abordam os protocolos médico-cirúrgicos? LISTA 

As rotinas e normas escritas abordam os protocolos de enfermagem? LISTA 

As rotinas e normas escritas abordam os protocolos de perfusão e assistência 

cardiocirculatória em cardiopediatria? 
LISTA 

As rotinas e normas escritas abordam o suporte nutricional? LISTA 

As rotinas e normas escritas abordam o acompanhamento em fisioterapia e 

reabilitação funcional? 
LISTA 

As rotinas e normas escritas abordam o controle de infecção hospitalar? LISTA 

As rotinas e normas escritas abordam o acompanhamento ambulatorial dos 

pacientes? 
LISTA 

As rotinas e normas escritas abordam o acompanhamento ambulatorial e registro 

único dos seus pacientes portadores de marcapassos? 
LISTA 

As rotinas e normas escritas abordam a tecnovigilância nas complicações de 

implantes valvares que envolva a remoção da prótese? 
LISTA 

As rotinas e normas escritas abordam a avaliação de satisfação do cliente? LISTA 

As rotinas e normas escritas abordam a escala dos profissionais em sobreaviso, 

das referências interinstitucional e dos serviços terceirizados? 
LISTA 

O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular 

Pediátrica realiza, em média, 10 (dez) atos operatórios mensais ou, no mínimo, 

120 (cento e vinte) anuais em alta complexidade, listados no anexo III, em 

pacientes do Sistema Único de Saúde? Obs.: No cálculo desta produção não 

serão computados os implantes ou trocas de marcapassos. 

LISTA 

De acordo com vistoria realizada in loco, a Instituição cumpre com os requisitos 

da Portaria SAS/MS nº 210, de 15 de junho de 2004, para o(s) credenciamento(s) 

solicitado(s)? 

LISTA 

 

8.3 – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA    

REQUISITO TIPO 

Anexe aqui a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) aprovando a 

habilitação dos serviços. 
ARQUIVO 

Anexe aqui descrição do cálculo do impacto financeiro, bem como indicação de 

qual esfera irá custear os gastos. 
ARQUIVO 

Anexe aqui cópia do alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária - VISA. ARQUIVO 

Anexe aqui cópia dos títulos/comprovantes de experiência de todos os 

profissionais citados. 
ARQUIVO 

Anexe aqui cópia dos documentos de formalização de referência com os 

serviços. 
ARQUIVO 

Solicita habilitação como Unidade de Assistência em Alta Complexidade 

Cardiovascular? 
LISTA 

Solicita habilitação como Centro de Referência em Alta Complexidade 

Cardiovascular? 
LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência, responda: o LISTA 
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hospital é certificado como Hospital de Ensino pelo Ministério da Saúde e 

Ministério da Educação, de acordo com a Portaria Interministerial MEC/MS nº 

1.000, de 15 de abril de 2004. Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento participa de forma articulada e integrada com o sistema local e 

regional? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque NÃO SE 

APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento tem estrutura de pesquisa e ensino organizada, com programas e 

protocolos estabelecidos? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, 

marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento tem adequada estrutura gerencial, capaz de zelar pela eficiência, 

eficácia e efetividade das ações prestadas? Caso a solicitação seja para Unidade 

de Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento irá subsidiar as ações dos gestores na regulação, fiscalização, 

controle e avaliação, incluindo estudos de qualidade e estudos de custo-

efetividade? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque "não se 

aplica". 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento participa como pólo de desenvolvimento profissional em 

parceria com o gestor, tendo como base a Política de Educação Permanente no 

SUS, do Ministério da Saúde? Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento oferece, no mínimo, quatro dos serviços seguintes: Cirurgia 

Cardiovascular; Cirurgia Cardiovascular Pediátrica; Cirurgia Vascular; 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista; Procedimentos Endovasculares 

Extracardíacos; e Eletrofisiologia? Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

Oferece assistência ambulatorial? LISTA 

Oferece assistência de internação? LISTA 

Oferece assistência de urgência/emergência aberta? LISTA 

Oferece assistência de urgência/emergência referida? LISTA 

O estabelecimento possui um prontuário único para cada paciente, que inclua 

todos os tipos de atendimento a ele referente (ambulatorial, internação, pronto-

atendimento, emergência), contendo as informações completas do quadro clínico 

e sua evolução, todas devidamente escritas, de forma clara e precisa, datadas e 

assinadas pelo profissional responsável pelo atendimento? 

LISTA 

No prontuário único há informação de identificação do paciente? LISTA 

No prontuário único há informação do histórico clínico do paciente? LISTA 

No prontuário único há informação de avaliação inicial de acordo com o 

protocolo estabelecido? 
LISTA 

No prontuário único há informação da indicação do procedimento cirúrgico? LISTA 

No prontuário único há descrição do ato cirúrgico ou procedimento em ficha 

específica contendo identificação da equipe? 
LISTA 

No prontuário único há descrição do ato cirúrgico ou procedimento em ficha 

específica contendo a descrição cirúrgica, incluindo os materiais usados e seus 

respectivos registros nacionais, para controle e rastreamento dos implantes? 

LISTA 

No prontuário único há descrição da evolução? LISTA 
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No prontuário único há informação sobre as condições ou sumário da alta 

hospitalar? 
LISTA 

No prontuário único há ficha de registro de infecção hospitalar? LISTA 

No prontuário único há informação sobre evolução ambulatorial? LISTA 

A Unidade de Assistência/Centro de Referência em Alta Complexidade 

Cardiovascular oferece assistência especializada e integral aos pacientes com 

doenças do sistema cardiovascular, atuando nas modalidades assistenciais 

descritas na Portaria SAS/MS nº 210, de 15 de junho de 2004, conforme as 

diretrizes do gestor estadual e/ou municipal, que constitui exigência para o 

credenciamento? 

LISTA 

O hospital adere aos critérios da Política Nacional de Humanização? LISTA 

O hospital desenvolve ações de promoção e prevenção das doenças do sistema 

cardiovascular e participa de ações de detecção precoce destas doenças. Essas 

atividades são desenvolvidas de maneira articulada com os programas e normas 

definidas pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado ou 

Município? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de diagnóstico e tratamento destinado ao 

atendimento de pacientes portadores de doença do sistema cardiovascular, 

compondo a rede de assistência aos pacientes portadores de doenças 

cardiovasculares, incluindo atendimento de urgência/emergência referida em 

cardiologia que funcione nas 24 horas, mediante termo de compromisso firmado 

com o gestor? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de diagnóstico e tratamento destinado ao 

atendimento de pacientes portadores de doença do sistema cardiovascular, 

incluindo atendimento ambulatorial de cardiologia clínica conforme o 

estabelecido na rede de atenção pelo gestor público, mediante termo de 

compromisso que conste a quantidade de consultas a serem ofertadas, com um 

número total mínimo de 267 consultas/mês para cada 180 cirurgias 

cardiovasculares/ano? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de exames de diagnose com ergometria 

para realização de, no mínimo, 80 exames/mês para cada 180 cirurgias/ano? 
LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de exames de diagnose com Holter para 

realização de, no mínimo, 30 exames/mês para cada 180 cirurgias/ano? 
LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de exames de diagnose com 

ecocardiograma para realização de, no mínimo, 130 exames/mês para cada 180 

cirurgias/ano? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de internação hospitalar com leitos 

exclusivos ou de reserva programada, com salas de cirurgia exclusivas ou turnos 

cirúrgicos destinados às cirurgias eletivas; e disponibilidade de salas para 

absorver as intercorrências cirúrgicas do pós-operatório? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de leitos clínicos cardiovasculares, 

mediante termo de compromisso firmado com o gestor? 
LISTA 

O hospital oferece enfermaria para o atendimento em Assistência Cardiovascular 

de Alta Complexidade que conta, por turno, com 1 (um) enfermeiro para cada 18 

leitos e 1 (um) auxiliar de enfermagem ou técnico em enfermagem para cada 5 

leitos? 

LISTA 

O hospital oferece enfermaria pediátrica para o atendimento em Assistência 

Cardiovascular de Alta Complexidade que conta, por turno, com 1 (um) 

enfermeiro para cada 15 leitos e 1 (um) auxiliar de enfermagem ou técnico em 

enfermagem para cada 4 leitos? 

LISTA 

O hospital oferece serviços de reabilitação, suporte e acompanhamento através 

de procedimentos específicos que promovam a melhoria das condições físicas e 
LISTA 
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psicológicas do paciente, atuando no preparo pré-operatório ou como 

complemento pós-cirúrgico no sentido da restituição da capacidade funcional? 

O hospital integra o sistema de referência e contrarreferência hierarquizado pelas 

Secretarias de Saúde e participa dos programas de intercâmbio técnico 

científicos? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Portaria 

GM/MS nº 554, de 20 de março de 2002, que revoga a Portaria GM/MS nº 

1.884, de 11 de novembro de 1994 – Normas para Projetos Físicos de 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

307, de 14 de novembro de 2002, que altera a Resolução RDC nº 50, de 21 de 

fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

05, de 05 de agosto de 1993, do CONAMA – Conselho Nacional de Meio 

Ambiente? 

LISTA 

O hospital dispõe de estrutura física e funcional além de uma equipe assistencial 

devidamente qualificada e capacitada para a prestação de assistência aos 

portadores de doenças do sistema cardiovascular? 

LISTA 

A Unidade de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade que 

solicita credenciamento como Serviço de Assistência de Alta Complexidade em 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista, possui um Serviço de 

Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular ou Cirurgia 

Cardiovascular Pediátrica e conta com médico cirurgião vascular? 

LISTA 

O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Procedimentos da 

Cardiologia Intervencionista conta com um responsável técnico médico com 

certificado em área de atuação em hemodinâmica e cardiologia intervencionista, 

reconhecido pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia 

Intervencionista? 

LISTA 

Informe o nome do médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de 

Alta Complexidade em Procedimentos da Cardiologia Intervencionista. 
TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do 

médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade 

em Procedimentos da Cardiologia Intervencionista. 

TEXTO 

O médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade 

em Procedimentos da Cardiologia Intervencionista é responsável técnico por um 

único serviço credenciado pelo Sistema Único de Saúde? 

LISTA 

O médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade 

em Procedimentos da Cardiologia Intervencinista reside no mesmo município ou 

cidades circunvizinhas do serviço que está solicitando o credenciamento? 

LISTA 

A equipe da especialidade da Cardiologia Intervencionista conta com pelo menos 

mais um médico com certificado em área de atuação em hemodinâmica e 

cardiologia intervencionista reconhecido pela Sociedade Brasileira de 

Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista? 

LISTA 

Informe o nome de mais um médico com certificado em área de atuação em 

hemodinâmica e cardiologia intervencionista reconhecido pela Sociedade 
TEXTO 
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Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. 

Informar o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do 

médico com certificado em área de atuação em Hemodinâmica e Cardiologia 

Intervencionista reconhecido pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e 

Cardiologia Intervencionista. 

TEXTO 

A equipe possui quantitativo suficiente para o atendimento de enfermaria e 

intercorrências clínicas e cirúrgicas do pós-operatório e no ambulatório? 
LISTA 

O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Procedimentos da 

Cardiologia Intervencionista conta ainda com um quantitativo suficiente para o 

atendimento de enfermaria, nas intercorrências clínicas e cirúrgicas pós-

procedimentos? 

LISTA 

O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Procedimentos da 

Cardiologia Intervencionista conta com plantão, em caráter sobreaviso, para 

atendimento 24 horas na totalidade de sua estrutura? 

LISTA 

O hospital possui equipe de saúde básica que contenha médicos com título de 

especialista em cardiologia reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia 

ou certificado de residência médica em cardiologia, emitido por programa de 

residência médica reconhecido pelo MEC, para atendimento diário e em regime 

de plantão? 

LISTA 

O hospital possui equipe de saúde básica que contenha médicos com certificado 

de residência médica ou título de especialista em anestesiologia pela Sociedade 

Brasileira de Anestesiologia? 

LISTA 

O hospital possui equipe de saúde que contenha um enfermeiro coordenador, 

com especialização em cardiologia reconhecido pelo MEC ou com certificado de 

residência em cardiologia reconhecido pelo MEC ou com título de especialista 

em enfermagem cardiovascular, reconhecido pela Sociedade Brasileira de 

Enfermagem Cardiovascular-SOBENC? Obs.: O serviço que não possuir um 

enfermeiro coordenador, conforme exigências, terá o prazo de 04 (quatro) anos 

para se adequar. 

LISTA 

Informe o nome do enfermeiro coordenador do Serviço de Assistência de Alta 

Complexidade em Procedimentos da Cardiologia Intervencionista. 
TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) 

do enfermeiro coordenador do Serviço de Assistência de Alta Complexidade em 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista. 

TEXTO 

O Serviço de Procedimentos da Cardiologia Intervencionista e a sala de 

recuperação contam, por turno, com (incluído o enfermeiro coordenador) 1 (um) 

enfermeiro para o serviço de procedimentos de cardiologia intervencionista e 1 

(um) enfermeiro para cada 10 leitos da sala de recuperação, por turno? 

LISTA 

O Serviço de Procedimentos da Cardiologia Intervencionista e a sala de 

recuperação contam, por turno, com (incluído o enfermeiro coordenador) 1 (um) 

auxiliar de enfermagem (AE) ou técnico em enfermagem (TE) para cada 04 

leitos da sala de recuperação em atendimentos de alta complexidade, por turno? 

LISTA 

O hospital possui equipe de saúde que contenha técnico em radiologia ou 

tecnólogo com experiência e treinamento adequados para operar os 

equipamentos de radiodiagnóstico de angiografia credenciado no CONTER 

(Conselho Técnico de Radiologia) com experiência em hemodinâmica? 

LISTA 

O hospital conta, em caráter permanente ou alcançável, com cirurgião vascular e 

cirurgião geral, residentes no mesmo município ou em cidades circunvizinhas? 
LISTA 

As áreas físicas do hospital se enquadram na Portaria ANVISA nº 453, de 1 de 

junho de 1998, que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica? 
LISTA 

O hospital dispõe de todos os materiais e equipamentos necessários em perfeito 

estado de conservação e funcionamento para assegurar a qualidade da assistência 
LISTA 
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aos pacientes, que possibilitem o diagnóstico, tratamento e acompanhamento 

médico e de enfermagem? 

O hospital destina quantitativo de leitos específicos para os pacientes de média e 

alta complexidade cardiovascular? 
LISTA 

O Serviço de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade em 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista possui equipamento de 

hemodinâmica fixo com as seguintes características mínimas: capacidade de 

aquisição de imagem digital em tempo real, resolução Matriz 512 x 512 x 8 bites 

a 30 quadros/segundo e armazenamento de longo prazo das imagens em CD ou 

filme 35 mm? 

LISTA 

O Serviço de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade em 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista possui polígrafo de no mínimo 3 

derivações de ECG e 2 canais de pressão com possibilidade de registro 

simultâneo? 

LISTA 

O Serviço de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade em 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista possui bomba injetora de 

contraste? 

LISTA 

O Serviço de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade em 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista possui aparelho de coagulação 

por TCA na sala de hemodinâmica? 

LISTA 

O Serviço de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade em 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista possui oxímetro de pulso? 
LISTA 

O Serviço de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade em 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista possui monitor de pressão 

invasiva de dois canais, um por sala? 

LISTA 

O Serviço de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade em 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista possui equipamento para cálculo 

de débito cardíaco? 

LISTA 

O Serviço de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade em 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista possui material para reanimação 

cardiorrespiratória e desfribilador externo? 

LISTA 

O Serviço de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade em 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista possui marcapasso temporário, 

um por sala? 

LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas disponível 24 horas/dia que 

realiza exames de bioquímica? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas disponível 24 horas/dia que 

realiza exames de hematologia? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas disponível 24 horas/dia que 

realiza exames de microbiologia? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas disponível 24 horas/dia que 

realiza exames de gasometria? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas disponível 24 horas/dia que 

realiza exames de líquidos orgânicos? 
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas disponível 24 horas/dia que 

realiza exames de uroanálise? 
LISTA 

O laboratório participa de programa de controle de qualidade? LISTA 

O setor de imagenologia conta com equipamento de radiografia convencional de 

500 mA fixo? 
LISTA 

O setor de imagenologia conta com equipamento de radiografia portátil? LISTA 

O setor de imagenologia conta com doppler periférico portátil? LISTA 
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O setor de imagenologia conta com ecodopplercardiografia transtorácica? LISTA 

O setor de imagenologia cnota com ultrassonografia com doppler? LISTA 

O setor de imagenologia conta com tomografia computadorizada? LISTA 

O setor de imagenologia participa de programa de controle de qualidade? LISTA 

O hospital conta com serviços próprios de hemoterapia disponível 24 horas/dia, 

por agência transfusional (AT) ou estrutura de complexidade maior, dentro do 

que rege a Resolução RDC nº 151 de 21 de agosto de 2001, publicada no D.O. 

de 22/8/01, e tem convênio ou contrato devidamente formalizado de acordo com 

a mesma resolução? Caso seja referenciado, marque REFERENCIADO. 

LISTA 

Caso o serviço de hemoterapia seja referenciado, informe o nome da empresa 

que presta os serviços. Se o serviço for próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

Caso o serviço de hemoterapia seja referenciado, informe o CNPJ da empresa 

que presta os serviços. Se o serviço for próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

O hospital possui serviço próprio de exame diagnóstico de tomografia 

computadorizada? 
LISTA 

Caso o serviço para exame diagnóstico de tomografia computadorizada seja 

referenciado, informe o nome da empresa que presta o serviço. Caso seja 

próprio, preencha com PRÓPRIO. 

TEXTO 

Caso o serviço para exame diagnóstico de tomografia computadorizada seja 

referenciado, informe o CNPJ da empresa que presta o serviço. Caso seja 

próprio, preencha com PRÓPRIO. 

TEXTO 

O hospital possui Unidade de Tratamento Intensivo credenciada pelo SUS e 

classificada como de Tipo II ou III, de acordo com a Portaria GM/MS nº 3432, 

de 12 de agosto de 1998? 

LISTA 

O hospital possui rotinas e normas escritas, atualizadas anualmente e assinadas 

pelo responsável técnico pelo serviço? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam a manutenção preventiva e corretiva de materiais e 

equipamentos? 

LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam a avaliação dos pacientes? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam indicação do procedimento hemodinâmico? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam protocolos assistenciais em Procedimentos em 

Cardiologia Intervencionista? 

LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam protocolos de enfermagem? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam o controle de infecção hospitalar? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam o acompanhamento ambulatorial dos pacientes? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam a tecnovigilância nas complicações de implantes? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam a avaliação de satisfação do cliente? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam a escala dos profissionais em sobreaviso, das 

referências interinstitucionais e dos serviços terceirizados? 

LISTA 



38 
 

O Serviço de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade em 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista realiza, em média, 12 (doze) 

procedimentos terapêuticos em cardiologia intervencionista mensais ou, no 

mínimo, 144 (cento e quarenta e quatro) anuais de alta complexidade, listados no 

anexo III, em pacientes do Sistema Único de Saúde? Obs.: No cálculo desta 

produção não serão computados os estudos hemodinâmicos ambulatoriais. 

LISTA 

De acordo com vistoria realizada in loco, a instituição cumpre com os requisitos 

da Portaria SAS/MS nº 210, de maio de 2004, para o(s) credenciamento(s) 

solicitado(s)? 

LISTA 

 

8.4 – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM LABORATÓRIO DE 

ELETROFISIOLOGIA  

REQUESITO TIPO 

Anexe aqui a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) aprovando a 

habilitação dos serviços. 
ARQUIVO 

Anexe aqui descrição do cálculo do impacto financeiro, bem como indicação de 

qual esfera irá custear os gastos. 
ARQUIVO 

Anexe aqui cópia do alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária - VISA. ARQUIVO 

Anexe aqui cópia dos títulos/comprovantes de experiência de todos os 

profissionais citados. 
ARQUIVO 

Anexe aqui cópia dos documentos de formalização de referência com os 

serviços. 
ARQUIVO 

Solicita habilitação como Unidade de Assistência em Alta Complexidade 

Cardiovascular? 
LISTA 

Solicita habilitação como Centro de Referência em Alta Complexidade 

Cardiovascular? 
LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência, responder se o 

hospital é certificado como Hospital de Ensino pelo Ministério da Saúde e 

Ministério da Educação, de acordo com a Portaria Interministerial MEC/MS nº 

1.000, de 15 de abril de 2004. Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento participa de forma articulada e integrada com o sistema local e 

regional? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque NÃO SE 

APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento tem estrutura de pesquisa e ensino organizada, com programas e 

protocolos estabelecidos? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, 

marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento tem adequada estrutura gerencial, capaz de zelar pela eficiência, 

eficácia e efetividade das ações prestadas? Caso a solicitação seja para Unidade 

de Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento irá subsidiar as ações dos gestores na regulação, fiscalização, 

controle e avaliação, incluindo estudos de qualidade e estudos de custo-

efetividade? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque NÃO 

SE APLICA. 

LISTA 

Usuario
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No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento participa como pólo de desenvolvimento profissional em 

parceria com o gestor, tendo como base a Política de Educação Permanente no 

SUS, do Ministério da Saúde? Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda: o 

estabelecimento oferece, no mínimo, quatro dos serviços seguintes: Cirurgia 

Cardiovascular; Cirurgia Cardiovascular Pediátrica; Cirurgia Vascular; 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista; Procedimentos Endovasculares 

Extracardíacos; e Eletrofisiologia? Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

Oferece assistência ambulatorial? LISTA 

Oferece assistência de internação? LISTA 

Oferece assistência de urgência/emergência aberta? LISTA 

Oferece assistência de urgência/emergência referida? LISTA 

O estabelecimento possui um prontuário único para cada paciente, que inclua 

todos os tipos de atendimento a ele referente (ambulatorial, internação, pronto-

atendimento, emergência), contendo as informações completas do quadro clínico 

e sua evolução, todas devidamente escritas, de forma clara e precisa, datadas e 

assinadas pelo profissional responsável pelo atendimento? 

LISTA 

No prontuário único há informação de identificação do paciente? LISTA 

No prontuário único há informação do histórico clínico do paciente? LISTA 

No prontuário único há informação de avaliação inicial de acordo com o 

protocolo estabelecido? 
LISTA 

No prontuário único há informação da indicação do procedimento cirúrgico? LISTA 

No prontuário único há descrição do ato cirúrgico ou procedimento em ficha 

específica contendo identificação da equipe? 
LISTA 

No prontuário único há descrição do ato cirúrgico ou procedimento em ficha 

específica contendo descrição cirúrgica, incluindo os materiais usados e seus 

respectivos registros nacionais, para controle e rastreamento dos implantes? 

LISTA 

No prontuário único há descrição da evolução? LISTA 

No prontuário único há informação sobre as condições ou sumário da alta 

hospitalar? 
LISTA 

No prontuário único há ficha de registro de infecção hospitalar? LISTA 

No prontuário único há informação sobre evolução ambulatorial? LISTA 

A Unidade de Assistência/Centro de Referência em Alta Complexidade 

Cardiovascular oferece assistência especializada e integral aos pacientes com 

doenças do sistema cardiovascular, atuando nas modalidades assistenciais 

descritas na Portaria SAS/MS nº 210, de 15 de junho de 2004, conforme as 

diretrizes do gestor estadual e/ou municipal, que constitui exigência para o 

credenciamento? 

LISTA 

O hospital adere aos critérios da Política Nacional de Humanização? LISTA 

O hospital desenvolve ações de promoção e prevenção das doenças do sistema 

cardiovascular e participa de ações de detecção precoce destas doenças. Essas 

atividades são desenvolvidas de maneira articulada com os programas e normas 

definidas pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado ou 

Município? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de diagnóstico e tratamento destinado ao 

atendimento de pacientes portadores de doença do sistema cardiovascular, 

compondo a rede de assistência aos pacientes portadores de doenças 

cardiovasculares, incluindo atendimento de urgência/emergência referida em 

cardiologia que funcione nas 24 horas, mediante termo de compromisso firmado 

LISTA 
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com o gestor? 

O hospital oferece estrutura assistencial de diagnóstico e tratamento destinado ao 

atendimento de pacientes portadores de doença do sistema cardiovascular, 

incluindo atendimento ambulatorial de cardiologia clínica conforme o 

estabelecido na rede de atenção pelo gestor público, mediante termo de 

compromisso firmado entre as partes, em que deverá constar a quantidade de 

consultas a serem ofertadas, com um número total mínimo de 267 consultas/mês 

para cada 180 cirurgias cardiovasculares/ano? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de exames de diagnose com ergometria 

para realização de, no mínimo, 80 exames/mês para cada 180 cirurgias/ano? 
LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de exames de diagnose com Holter para 

realização de, no mínimo, 30 exames/mês para cada 180 cirurgias/ano? 
LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de exames de diagnose com 

ecocardiograma para realização de, no mínimo, 130 exames/mês para cada 180 

cirurgias/ano? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de internação hospitalar com leitos 

exclusivos ou de reserva programada, com salas de cirurgia exclusivas ou turnos 

cirúrgicos destinados às cirurgias eletivas; e disponibilidade de salas para 

absorver as intercorrências cirúrgicas do pós-operatório? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de leitos clínicos cardiovasculares 

mediante termo de compromisso firmado com o gestor? 
LISTA 

O hospital oferece enfermaria para o atendimento em Assistência Cardiovascular 

de Alta Complexidade que conta, por turno, com 1 (um) enfermeiro para cada 18 

leitos e 1 (um) auxiliar de enfermagem ou técnico em enfermagem para cada 5 

leitos? 

LISTA 

O hospital oferece enfermaria pediátrica para o atendimento em Assistência 

Cardiovascular de Alta Complexidade que conta, por turno, com 1 (um) 

enfermeiro para cada 15 leitos e 1 (um) auxiliar de enfermagem ou técnico em 

enfermagem para cada 4 leitos? 

LISTA 

O hospital oferece serviços de reabilitação, suporte e acompanhamento através 

de procedimentos específicos que promovam a melhoria das condições físicas e 

psicológicas do paciente, atuando no preparo pré-operatório ou como 

complemento pós-cirúrgico no sentido da restituição da capacidade funcional? 

LISTA 

O hospital integra o sistema de referência e contrarreferência hierarquizado pelas 

Secretarias de Saúde e participa dos programas de intercâmbio técnico 

científicos? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Portaria 

GM/MS nº 554, de 20 de março de 2002, que revoga a Portaria GM/MS nº 

1.884, de 11 de novembro de 1994 – Normas para Projetos Físicos de 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

307, de 14 de novembro de 2002, que altera a Resolução RDC nº 50, de 21 de 

fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA? 

LISTA 
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O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

05, de 05 de agosto de 1993, do CONAMA – Conselho Nacional de Meio 

Ambiente? 

LISTA 

O hospital dispõe de estrutura física e funcional além de uma equipe assistencial 

devidamente qualificada e capacitada para a prestação de assistência aos 

portadores de doenças do sistema cardiovascular? 

LISTA 

A Unidade de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade que 

solicita credenciamento como Serviço de Assistência de Alta Complexidade em 

Laboratório de Eletrofisiologia, possui um Serviço de Assistência de Alta 

Complexidade em Procedimentos da Cardiologia Intervencionista e um Serviço 

de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular? 

LISTA 

O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Laboratório de 

Eletrofisiologia conta com um responsável técnico médico com título de 

especialista e com área de atuação em eletrofisiologia, habilitado pelo 

Departamento de Arritmias e Eletrofisiologia Clínica – DAEC da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia – SBC? 

LISTA 

Informe o nome do médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de 

Alta Complexidade em Laboratório de Eletrofisiologia. 
TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do 

médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade 

em Laboratório de Eletrofisiologia. 

TEXTO 

O médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade 

em Laboratório de Eletrofisiologia é responsável técnico por um único serviço 

credenciado pelo Sistema Único de Saúde? 

LISTA 

O médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade 

em Laboratório de Eletrofisiologia reside no mesmo município ou cidades 

circunvizinhas do serviço que está solicitando o credenciamento? 

LISTA 

A equipe de eletrofisiologia conta, preferencialmente, com mais um médico com 

certificado na área de atuação em eletrofisiologia, habilitado pelo Departamento 

de Arritmias e Eletrofisiologia Clínica – DAEC da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia – SBC? Obs.: Na ausência deste, poderá ser um cardiologista com 

título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC. 

LISTA 

Informe o nome do médico com certificado na área de atuação em 

eletrofisiologia, habilitado pelo Departamento de Arritmias e Eletrofisiologia 

Clínica – DAEC da Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC. 

TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do 

médico com certificado na área de atuação em eletrofisiologia, habilitado pelo 

Departamento de Arritmias e Eletrofisiologia Clínica – DAEC, da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia – SBC. 

TEXTO 

Informe a especialidade do médico com certificado na área de atuação em 

eletrofisiologia, habilitado pelo Departamento de Arritmias e Eletrofisiologia 

Clínica – DAEC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC. 

TEXTO 

O hospital conta com quantitativo suficiente para o atendimento de enfermaria, 

intercorrências clínicas e cirúrgicas do pós-operatório e 1 (um) ambulatório 

semanal? 

LISTA 

O hospital possui equipe de saúde básica com médicos cardiologistas clínicos, 

cardiologista auxiliar, com treinamento em eletrofisiologia, com certificado de 

residência médica, especialização ou título de especialista em clínica 

cardiológica para atendimento diário e em regime de sobreaviso? 

LISTA 

O hospital possui equipe de saúde básica com médico anestesiologista com 

certificado de residência médica ou título de especialista em anestesiologia pela 

Sociedade Brasileira de Anestesiologia? 

LISTA 
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O hospital possui equipe de saúde básica com um enfermeiro coordenador, com 

especialização em cardiologia reconhecido pelo MEC ou com certificado de 

residência em cardiologia reconhecido pelo MEC ou com título de especialista 

em enfermagem cardiovascular reconhecido pela Sociedade Brasileira de 

Enfermagem Cardiovascular – SOBENC? 

LISTA 

Informe o nome do enfermeiro coordenador do Serviço de Assistência de Alta 

Complexidade em Laboratório de Eletrofisiologia. 
TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) 

do enfermeiro coordenador do Serviço de Assistência de Alta Complexidade em 

Laboratório de Eletrofisiologia. 

TEXTO 

O Serviço de Laboratório de Eletrofisiologia e a sala de recuperação contam, por 

turno, com (incluído o enfermeiro coordenador) 1 (um) enfermeiro para o 

Laboratório de Eletrofisiologia e 1 (um) enfermeiro para cada 10 leitos da sala 

de recuperação, por turno? 

LISTA 

O Serviço de Laboratório de Eletrofisiologia e a sala de recuperação contam, por 

turno, com (incluído o enfermeiro coordenador) 1 (um) auxiliar de enfermagem 

(AE) ou técnico em enfermagem (TE) para cada 04 leitos da sala de recuperação 

em atendimentos de alta complexidade, por turno? 

LISTA 

O hospital possui equipe de saúde básica com técnico em radiologia ou 

tecnólogo com experiência e treinamento adequados para operar os equipamento 

de radiodiagnóstico de angiografia, que conhece os princípios físicos das 

radiações e medidas de proteção e é credenciado no CONTER  – Conselho 

Técnico de Radiologia, com quantitativo mínimo de 1 (um) técnico em 

radiologia ou tecnólogo, por serviço, com experiência em eletrofisiologia? 

LISTA 

O hospital conta, em caráter permanente ou alcançável, com cirurgião vascular 

residente no mesmo município ou cidades circunvizinhas? 
LISTA 

O hospital conta com ambulatório de arritmia? LISTA 

O hospital se enquadra nas normas da Portaria ANVISA nº 453, de 1º de junho 

de 1998, que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica? 
LISTA 

O hospital dispõe de todos os materiais e equipamentos necessários em perfeito 

estado de conservação e funcionamento para assegurar a qualidade da assistência 

aos pacientes que possibilitem o diagnóstico, tratamento e acompanhamento 

médico e de enfermagem? 

LISTA 

O hospital destina quantitativo de leitos em hospital dia e/ou de internação 

específicos para os pacientes de alta complexidade em cardiovascular? 
LISTA 

O laboratório de eletrofisiologia possui equipamento de fluoroscopia em arco 

cirúrgico ou similar? 
LISTA 

O laboratório de eletrofisiologia possui estimulador cardíaco? LISTA 

O laboratório de eletrofisiologia possui marcapasso temporário? LISTA 

O laboratório de eletrofisiologia possui sistema de monitorização de 

eletrocardiogramas periféricos e intracardíacos de no mínimo 18 canais 

simultâneos e, opcionalmente, com sistema de mapeamento eletroanatômico? 

LISTA 

O laboratório de eletrofisiologia possui sistema gerador de energia? LISTA 

O laboratório de eletrofisiologia possui desfibriladores externos (mínimo de 

dois)? 
LISTA 

O laboratório de eletrofisiologia possui material e equipamento para reanimação 

cardiorrespiratória? 
LISTA 

O laboratório de análises clínicas realiza exames de bioquímica 24h/dia?  LISTA 

O laboratório de análises clínicas realiza exames de hematologia 24h/dia? LISTA 

O laboratório de análises clínicas realiza exames de gasometria 24h/dia? LISTA 

O laboratório de análises clínicas participa de programa de controle de LISTA 
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qualidade? 

O setor de imagenologia possui equipamento de radiografia convencional de 500 

mA fixo? 
LISTA 

O setor de imagenologia possui equipamento de radiografia portátil? LISTA 

O setor de imagenologia possui doppler periférico portátil? LISTA 

O setor de imagenologia possui ecodopplercardiografia transtorácica? LISTA 

O setor de imagenologia possui ultrassonografia com doppler? LISTA 

O setor de imagenologia possui tomografia computadorizada? LISTA 

O setor de imagenologia participa de programa de controle de qualidade? LISTA 

O hospital conta com serviço próprio de hemoterapia disponível 24h/dia, por 

agência transfusional (AT) ou estrutura de complexidade maior, dentro do que 

rege a Resolução RDC nº 151, de 21 de agosto de 2001, publicada no D.O. de 

22/08/01, e tem convênio ou contrato devidamente formalizado de acordo com a 

mesma resolução? Caso o serviço seja referenciado, marque REFERENCIADO. 

LISTA 

Caso o serviço de hemoterapia seja referenciado, informe o nome da empresa 

que presta os serviços. Se o serviço for próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

Caso o serviço de hemoterapia seja referenciado, informe o CNPJ da empresa 

que presta os serviços. Se o serviço for próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

O hospital possui serviço próprio de exame diagnóstico de tomografia 

computadorizada? 
LISTA 

Caso o serviço para exame diagnóstico de tomografia computadorizada seja 

referenciado, informe o nome da empresa que presta o serviço. Caso seja 

próprio, preencha com PRÓPRIO. 

TEXTO 

Caso o serviço para exame diagnóstico de tomografia computadorizada seja 

referenciado, informe o CNPJ da empresa que presta o serviço. Caso seja 

próprio, preencha com PRÓPRIO. 

TEXTO 

Unidade de Tratamento Intensivo credenciada pelo SUS e classificada como de 

Tipo II ou III, de acordo com a Portaria GM/MS nº 3432, de 12 de agosto de 

1998? 

LISTA 

O hospital possui rotinas e normas, escritas, atualizadas anualmente e assinadas 

pelo responsável técnico pelo setor? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam a manutenção preventiva e corretiva de materiais e 

equipamentos? 

LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam a avaliação dos pacientes? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam a indicação do procedimento? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam os protocolos assistenciais em eletrofisiologia 

cardíaca? 

LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam os protocolos de enfermagem? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam o controle de infecção hospitalar? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam o acompanhamento ambulatorial dos pacientes? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam todos os processos envolvidos na assistência e 

administração e contemplam avaliação de satisfação do cliente? 
LISTA 

Os Serviços de Assistência de Alta Complexidade em Laboratório de 

Eletrofisiologia realizam ou vão realizar no mínimo 39 (trinta e nove) 
LISTA 
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procedimentos anuais de alta complexidade, listados no anexo III, em pacientes 

do Sistema Único de Saúde? 

De acordo com vistoria realizada in loco, a instituição cumpre com os requisitos 

da Portaria SAS/MS nº 210, de 15 de junho de 2004, para o(s) credenciamento(s) 

solicitado(s)? 

LISTA 

 

8.5 – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM CIRURGIA 

VASCULAR  

REQUISITO TIPO 

Anexe aqui a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) aprovando a 

habilitação dos serviços. 
ARQUIVO 

Anexe aqui descrição do cálculo do impacto financeiro, bem como indicação de 

qual esfera irá custear os gastos. 
ARQUIVO 

Anexe aqui cópia do alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária - VISA. ARQUIVO 

Anexe aqui cópia dos títulos/comprovantes de experiência de todos os 

profissionais citados. 
ARQUIVO 

Anexe aqui cópia dos documentos de formalização de referência com os 

serviços. 
ARQUIVO 

Solicita habilitação como Unidade de Assistência em Alta Complexidade 

Cardiovascular? 
LISTA 

Solicita habilitação como Centro de Referência em Alta Complexidade 

Cardiovascular? 
LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência, responda se o 

hospital é certificado como Hospital de Ensino pelo Ministério da Saúde e 

Ministério da Educação, de acordo com a Portaria Interministerial MEC/MS nº 

1.000, de 15 de abril de 2004. Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda se o 

estabelecimento participa de forma articulada e integrada com o sistema local e 

regional? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque NÃO SE 

APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda se o 

estabelecimento tem estrutura de pesquisa e ensino organizada, com programas e 

protocolos estabelecidos? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, 

marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda se o 

estabelecimento tem adequada estrutura gerencial, capaz de zelar pela eficiência, 

eficácia e efetividade das ações prestadas? Caso a solicitação seja para Unidade 

de Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda se o 

estabelecimento irá subsidiar as ações dos gestores na regulação, fiscalização, 

controle e avaliação, incluindo estudos de qualidade e estudos de custo-

efetividade? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque NÃO 

SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda se o 

estabelecimento participa como pólo de desenvolvimento profissional em 

parceria com o gestor, tendo como base a Política de Educação Permanente no 

SUS, do Ministério da Saúde? Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

Usuario
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No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda se o 

estabelecimento oferece, no mínimo, quatro dos serviços seguintes: Cirurgia 

Cardiovascular; Cirurgia Cardiovascular Pediátrica; Cirurgia Vascular; 

Procedimentos da Cardiologia Intervencionista; Procedimentos Endovasculares 

Extracardíacos; e Eletrofisiologia? Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

Oferece assistência ambulatorial? LISTA 

Oferece assistência de internação? LISTA 

Oferece assistência de urgência/emergência aberta? LISTA 

Oferece assistência de urgência/emergência referida? LISTA 

O estabelecimento possui um prontuário único para cada paciente, que inclua 

todos os tipos de atendimento a ele referente (ambulatorial, internação, pronto-

atendimento, emergência), contendo as informações completas do quadro clínico 

e sua evolução, todas devidamente escritas, de forma clara e precisa, datadas e 

assinadas pelo profissional responsável pelo atendimento? 

LISTA 

No prontuário único há informação de identificação do paciente? LISTA 

No prontuário único há informação do histórico clínico do paciente? LISTA 

No prontuário único há informação de avaliação inicial de acordo com o 

protocolo estabelecido? 
LISTA 

No prontuário único há informação da indicação do procedimento cirúrgico? LISTA 

No prontuário único há descrição do ato cirúrgico ou procedimento em ficha 

específica contendo identificação da equipe? 
LISTA 

No prontuário único há descrição do ato cirúrgico ou procedimento em ficha 

específica contendo descrição cirúrgica, incluindo os materiais usados e seus 

respectivos registros nacionais, para controle e rastreamento dos implantes? 

LISTA 

No prontuário único há descrição da evolução? LISTA 

No prontuário único há informação sobre as condições ou sumário da alta 

hospitalar? 
LISTA 

No prontuário único há ficha de registro de infecção hospitalar? LISTA 

No prontuário único há informação sobre evolução ambulatorial? LISTA 

A Unidade de Assistência/Centro de Referência em Alta Complexidade 

Cardiovascular oferece assistência especializada e integral aos pacientes com 

doenças do sistema cardiovascular, atuando nas modalidades assistenciais 

descritas na Portaria SAS/MS nº 210, de 15 de junho de 2004, conforme as 

diretrizes do gestor estadual e/ou municipal, que constitui exigência para o 

credenciamento? 

LISTA 

O hospital adere aos critérios da Política Nacional de Humanização? LISTA 

O hospital desenvolve ações de promoção e prevenção das doenças do sistema 

cardiovascular e participa de ações de detecção precoce destas doenças. Essas 

atividades são desenvolvidas de maneira articulada com os programas e normas 

definidas pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado ou 

Município? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de diagnóstico e tratamento destinado ao 

atendimento de pacientes portadores de doença do sistema cardiovascular, 

compondo a rede de assistência aos pacientes portadores de doenças 

cardiovasculares, incluindo atendimento de Urgência/Emergência referida em 

Cardiologia que funcione nas 24 horas, mediante termo de compromisso firmado 

com o gestor? 

LISTA 

O hospital oferece atendimento ambulatorial de angiologia e cirurgia vascular 

conforme o estabelecido na rede de atenção pelo gestor público, mediante termo 

de compromisso firmado entre as partes, no qual deverá constar a quantidade de 

consultas a serem ofertadas com um número total máximo de 100 consultas/mês 

LISTA 
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para cada 180 cirurgias vasculares/ano? 

O hospital oferece estrutura assistencial de exames de diagnose com 

ultrassonografia com doppler colorido de três vasos (no mínimo 80 exames/mês 

para cada 180 cirurgias ano)? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de internação hospitalar com leitos 

exclusivos ou de reserva programada, com salas de cirurgia exclusivas ou turnos 

cirúrgicos destinados às cirurgias eletivas; disponibilidade de salas para absorver 

as intercorrências cirúrgicas do pós-operatório? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de leitos clínicos cardiovasculares, 

mediante termo de compromisso firmado com o gestor? 
LISTA 

O hospital oferece enfermaria para o atendimento em Assistência Cardiovascular 

de Alta Complexidade que conta, por turno, com 1 (um) enfermeiro para cada 18 

leitos e 1 (um) auxiliar de enfermagem ou técnico em enfermagem para cada 5 

leitos? 

LISTA 

O hospital oferece enfermaria pediátrica para o atendimento em Assistência 

Cardiovascular de Alta Complexidade que conta, por turno, com 1 (um) 

enfermeiro para cada 15 leitos e 1 (um) auxiliar de enfermagem ou técnico em 

enfermagem para cada 4 leitos? 

LISTA 

O hospital oferece serviços de reabilitação, suporte e acompanhamento através 

de procedimentos específicos que promovam a melhoria das condições físicas e 

psicológicas do paciente, atuando no preparo pré-operatório ou como 

complemento pós-cirúrgico no sentido da restituição da capacidade funcional? 

LISTA 

O hospital integra o sistema de referência e contrarreferência hierarquizado pelas 

Secretarias de Saúde e participa dos programas de intercâmbio técnico 

científicos? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Portaria 

GM/MS nº 554, de 20 de março de 2002, que revoga a Portaria GM/MS nº 

1.884, de 11 de novembro de 1994 – Normas para Projetos Físicos de 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

307, de 14 de novembro de 2002, que altera a Resolução RDC nº 50, de 21 de 

fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

05, de 05 de agosto de 1993, do CONAMA – Conselho Nacional de Meio 

Ambiente? 

LISTA 

O hospital dispõe de estrutura física e funcional além de uma equipe assistencial 

devidamente qualificada e capacitada para a prestação de assistência aos 

portadores de doenças do sistema cardiovascular? 

LISTA 

A Unidade de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade que 

solicita credenciamento como Serviço de Assistência de Alta Complexidade em 

Cirurgia Vascular possui um serviço de angiorradiologia? 

LISTA 

O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Vascular conta com 

um responsável técnico médico com título de especialista em angiologia e 

cirurgia vascular reconhecido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia 

Vascular ou com certificado de residência médica na especialidade emitido por 

LISTA 
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programa de residência médica reconhecido pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC)? 

Informe o nome do médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de 

Alta Complexidade em Cirurgia Vascular. 
TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do 

médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade 

em Cirurgia Vascular. 

TEXTO 

O médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade 

em Cirurgia Vascular é responsável técnico por um único serviço credenciado 

pelo Sistema Único de Saúde? 

LISTA 

O médico responsável técnico pelo Serviço de Assistência de Alta Complexidade 

em Cirurgia Vascular reside no mesmo município ou cidades circunvizinhas do 

serviço que está solicitando o credenciamento? 

LISTA 

A equipe da Cirurgia Vascular conta com pelo menos mais um médico com 

título de especialista em angiologia e cirurgia vascular reconhecido pela 

Sociedade Brasileira Angiologia e Cirurgia Vascular ou com certificado de 

residência médica na especialidade emitido por programa de residência médica 

reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura? 

LISTA 

Informe o nome de mais um médico com título de especialista em angiologia e 

cirurgia vascular reconhecido pela Sociedade Brasileira Angiologia e Cirurgia 

Vascular ou com certificado de residência médica na especialidade emitido por 

programa de residência médica reconhecido pelo Ministério da Educação e 

Cultura. 

TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) de 

mais um médico com título de especialista em angiologia e cirurgia vascular 

reconhecido pela Sociedade Brasileira Angiologia e Cirurgia Vascular ou com 

certificado de residência médica na especialidade emitido por programa de 

residência médica reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura. 

TEXTO 

A equipe possui quantitativo suficiente para o atendimento de enfermaria, 

intercorrências clínicas e cirúrgicas do pós-operatório e ambulatório? 
LISTA 

O serviço conta ainda com médico angiorradiologista ou radiologista 

intervencionista com título de especialista pelo CBR/AMB (SOBRICE) ou 

cirurgião vascular com certificado de habilitação com área de atuação em 

cirurgia endovascular da SBACV/CBR/AMB? 

LISTA 

Informe o nome do médico angiorradiologista ou radiologista intervencionista 

com título de especialista pelo CBR/AMB (SOBRICE) ou cirurgião vascular 

com certificado de habilitação com área de atuação em cirurgia endovascular da 

SBACV/CBR/AMB. 

TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do 

médico angiorradiologista ou radiologista intervencionista com título de 

especialista pelo CBR/AMB (SOBRICE) ou cirurgião vascular com certificado 

de habilitação com área de atuação em cirurgia endovascular da 

SBACV/CBR/AMB. 

TEXTO 

Informe a especialidade do médico angiorradiologista ou radiologista 

intervencionista com título de especialista pelo CBR/AMB (SOBRICE) ou 

cirurgião vascular com certificado de habilitação com área de atuação em 

cirurgia endovascular da SBACV/CBR/AMB. 

TEXTO 

O hospital possui equipe de saúde básica de cardiologia clínica com médicos 

com título de especialista em cardiologia reconhecido pela Sociedade Brasileira 

de Cardiologia ou certificado de residência médica em cardiologia emitido por 

programa de residência médica reconhecido pelo MEC para atendimento diário e 

em regime de plantão? 

LISTA 
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O hospital possui equipe de saúde básica com médicos angiologistas ou cirurgião 

vascular com especialização ou título de especialista em angiologia e/ou cirurgia 

vascular ou certificado de residência médica reconhecido pelo MEC? 

LISTA 

O hospital possui equipe de saúde básica com médico com certificado de 

residência médica ou título de especialista em anestesiologia pela Sociedade 

Brasileira de Anestesiologia? 

LISTA 

O hospital possui equipe de saúde básica com um enfermeiro coordenador com 

especialização em cardiologia reconhecido pelo MEC ou com certificado de 

residência em cardiologia reconhecido pelo MEC ou com título de especialista 

em enfermagem cardiovascular reconhecido pela Sociedade Brasileira de 

Enfermagem Cardiovascular – SOBENC? 

LISTA 

Informe o nome do enfermeiro coordenador do Serviço de Assistência de Alta 

Complexidade em Cirurgia Vascular. 
TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) 

do enfermeiro coordenador do Serviço de Assistência de Alta Complexidade em 

Cirurgia Vascular. 

TEXTO 

O hospital conta, em caráter permanente ou alcançável, com: cirurgião geral, 

endocrinologista, neurologista e cirurgião plástico, residentes no mesmo 

município ou em cidades circunvizinhas? 

LISTA 

O hospital tem, como serviços próprios ou contratados, serviços de Saúde 

Mental ou Psicologia Clínica? 
LISTA 

O hospital tem, como serviços próprios ou contratados, suporte e profissionais na 

área de Assistência Social? 
LISTA 

O hospital tem, como serviços próprios ou contratados, suporte e profissionais na 

área de Fisioterapia? 
LISTA 

O hospital tem, como serviços próprios ou contratados, suporte e profissionais na 

área de Nutrição? 
LISTA 

O hospital tem, como serviços próprios ou contratados, suporte e profissionais na 

área de Farmácia? 
LISTA 

O hospital tem, como serviços próprios ou contratados, suporte e profissionais na 

área de Hemoterapia? 
LISTA 

O hospital dispõe de todos os materiais e equipamentos necessários, em perfeito 

estado de conservação e funcionamento, para assegurar a qualidade da 

assistência aos pacientes que possibilitem o diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento médico, de enfermagem, fisioterápico, nutricional e dietético? 

LISTA 

O hospital destina quantitativo de leitos específicos para os pacientes de média e 

alta complexidade vascular, internações clínicas e cirurgia vascular? 
LISTA 

O Serviço de cirurgia vascular possui desfibrilador externo? LISTA 

O Serviço de cirurgia vascular possui marcapasso temporário? LISTA 

O Serviço de cirurgia vascular possui monitor de pressão invasiva, portátil ou 

modular? 
LISTA 

O Serviço de cirurgia vascular possui oxímetro de pulso? LISTA 

O Serviço de cirurgia vascular possui 04 bombas de infusão, no mínimo? LISTA 

O Serviço de cirurgia vascular possui aparelho para controle de coagulação por 

TCA? 
LISTA 

O Serviço de cirurgia vascular possui doppler portátil? LISTA 

O laboratório de análises clínicas realiza exames de bioquímica 24h/dia? LISTA 

O laboratório de análises clínicas realiza exames de hematologia 24h/dia? LISTA 

O laboratório de análises clínicas realiza exames de microbiologia 24h/dia? LISTA 

O laboratório de análises clínicas realiza exames de gasometria 24h/dia? LISTA 

O laboratório de análises clínicas realiza exames de líquidos orgânicos 24h/dia? LISTA 
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O laboratório de análises clínicas realiza exames de uroanálise 24h/dia? LISTA 

O laboratório participa de programa de controle de qualidade? LISTA 

A unidade de imagenologia possui equipamento de radiografia convencional de 

500 mA fixo? 
LISTA 

A unidade de imagenologia possui equipamento de radiografia portátil? LISTA 

A unidade de imagenologia possui doppler periférico portátil? LISTA 

A unidade de imagenologia possui ecodopplercardiografia transtorácica? LISTA 

A unidade de imagenologia possui ultrassonografia com doppler? LISTA 

A unidade possui serviço próprio de tomografia computadorizada? Caso não seja 

próprio, marque REFERENCIADO. Obs.: Os exames de tomografia 

computadorizada poderão ser realizados em serviços de terceiros, instalados 

dentro ou fora da estrutura ambulatório-hospitalar do hospital. Neste caso, a 

referência deve ser devidamente formalizada de acordo com o que estabelece a 

Portaria SAS nº 494, de 26 de agosto de 1999.  

LISTA 

Caso o serviço para exame diagnóstico de tomografia computadorizada seja 

referenciado, informe o nome da empresa que presta o serviço. Caso seja 

próprio, preencha com PRÓPRIO. 

TEXTO 

Caso o serviço para exame diagnóstico de tomografia computadorizada seja 

referenciado, informe o CNPJ da empresa que presta o serviço. Caso seja 

próprio, preencha com PRÓPRIO. 

TEXTO 

A unidade de imagenologia participa de programa de controle de qualidade? LISTA 

O hospital possui unidade de angiorradiologia no ambiente do hospital? LISTA 

O hospital possui unidade própria ou conveniada de anatomia patológica para 

realização de exames de citologia, histologia, anátomo-patologia de peças 

cirúrgicas? 

LISTA 

Caso o serviço de anatomia patológica seja referenciado, informe o nome da 

empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

Caso o serviço de anatomia patológica seja referenciado, informe o CNPJ da 

empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

O hospital possui Unidade de Tratamento Intensivo credenciada pelo SUS e 

classificada como de Tipo II ou III, de acordo com a Portaria GM/MS nº 3432, 

de 12 de agosto de 1998? 

LISTA 

O hospital possui rotinas e normas, escritas, atualizadas anualmente e assinadas 

pelo Responsável Técnico pela Unidade? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam a manutenção preventiva e corretiva de materiais e 

equipamentos? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam a avaliação dos pacientes? LISTA 

As rotinas e normas abordam a indicação do procedimento cirúrgico?  LISTA 

As rotinas e normas abordam os protocolos médico-cirúrgicos? LISTA 

As rotinas e normas abordam os protocolos de enfermagem? LISTA 

As rotinas e normas abordam o suporte nutricional?  LISTA 

As rotinas e normas abordam o controle de infecção hospitalar? LISTA 

As rotinas e normas abordam o acompanhamento ambulatorial dos pacientes? LISTA 

As rotinas e normas abordam a tecnovigilância nas complicações de implantes 

que envolva remoção da prótese? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam a avaliação de satisfação do cliente? LISTA 

As rotinas e normas abordam a escala dos profissionais em sobreaviso, das 

referências interinstitucionais e dos serviços terceirizados?  
LISTA 

O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Vascular realiza ou 

vai realizar no mínimo 90 (noventa) atos operatórios anuais de alta 

complexidade, listados no anexo III, em pacientes do Sistema Único de Saúde? 

LISTA 
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De acordo com vistoria realizada in loco, a instituição cumpre com os requisitos 

da Portaria SAS/MS nº 210, de 15 de junho de 2004, para o(s) credenciamento(s) 

solicitado(s)? 

LISTA 

 

8.6 – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM PROC. 

ENDOVASCULARES EXTRACARDÍACOS 

REQUESITO TIPO 

Anexe aqui a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) aprovando a 

habilitação dos serviços. 
ARQUIVO 

Anexe aqui descrição do cálculo do impacto financeiro, bem como indicação de 

qual esfera irá custear os gastos. 
ARQUIVO 

Anexe aqui cópia do alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária - VISA. ARQUIVO 

Anexe aqui cópia dos títulos/comprovantes de experiência de todos os 

profissionais citados. 
ARQUIVO 

Anexe aqui cópia dos documentos de formalização de referência com os 

serviços. 
ARQUIVO 

Solicita habilitação como Unidade de Assistência em Alta Complexidade 

Cardiovascular? 
LISTA 

Solicita habilitação como Centro de Referência em Alta Complexidade 

Cardiovascular? 
LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência, responda se o 

Hospital é certificado como Hospital de Ensino pelo Ministério da Saúde e 

Ministério da Educação, de acordo com a Portaria Interministerial MEC/MS nº 

1.000, de 15 de abril de 2004. Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda se o 

estabelecimento participa de forma articulada e integrada com o sistema local e 

regional? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque NÃO SE 

APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda se o 

estabelecimento tem estrutura de pesquisa e ensino organizada, com programas e 

protocolos estabelecidos? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, 

marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda se o 

estabelecimento tem adequada estrutura gerencial, capaz de zelar pela eficiência, 

eficácia e efetividade das ações prestadas? Caso a solicitação seja para Unidade 

de Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda se o 

estabelecimento irá subsidiar as ações dos gestores na regulação, fiscalização, 

controle e avaliação, incluindo estudos de qualidade e estudos de custo-

efetividade? Caso a solicitação seja para Unidade de Assistência, marque NÃO 

SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda se o 

estabelecimento participa como pólo de desenvolvimento profissional em 

parceria com o gestor, tendo como base a Política de Educação Permanente no 

SUS, do Ministério da Saúde? Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

LISTA 

No caso de solicitação de habilitação como Centro de Referência responda se o 

estabelecimento oferece, no mínimo, quatro dos serviços seguintes: Cirurgia 

Cardiovascular; Cirurgia Cardiovascular Pediátrica; Cirurgia Vascular; 

LISTA 
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Procedimentos da Cardiologia Intervencionista; Procedimentos Endovasculares 

Extracardíacos; e Eletrofisiologia? Caso a solicitação seja para Unidade de 

Assistência, marque NÃO SE APLICA. 

Oferece assistência ambulatorial? LISTA 

Oferece assistência de internação? LISTA 

Oferece assistência de urgência/emergência aberta? LISTA 

Oferece assistência de urgência/emergência referida? LISTA 

O estabelecimento possui um prontuário único para cada paciente que inclua 

todos os tipos de atendimento a ele referente (ambulatorial, internação, pronto-

atendimento, emergência), contendo as informações completas do quadro clínico 

e sua evolução, todas devidamente escritas, de forma clara e precisa, datadas e 

assinadas pelo profissional responsável pelo atendimento? 

LISTA 

No prontuário único há informação de identificação do paciente? LISTA 

No prontuário único há informação do histórico clínico do paciente? LISTA 

No prontuário único há informação de avaliação inicial de acordo com o 

protocolo estabelecido? 
LISTA 

No prontuário único há informação da indicação do procedimento cirúrgico? LISTA 

No prontuário único há descrição do ato cirúrgico ou procedimento em ficha 

específica contendo identificação da equipe? 
LISTA 

No prontuário único há descrição do ato cirúrgico ou procedimento em ficha 

específica contendo descrição cirúrgica, incluindo os materiais usados e seus 

respectivos registros nacionais, para controle e rastreamento dos implantes? 

LISTA 

No prontuário único há descrição da evolução? LISTA 

No prontuário único há informação sobre as condições ou sumário da alta 

hospitalar? 
LISTA 

No prontuário único há ficha de registro de infecção hospitalar? LISTA 

No prontuário único há informação sobre evolução ambulatorial? LISTA 

A Unidade de Assistência/Centro de Referência em Alta Complexidade 

Cardiovascular oferece assistência especializada e integral aos pacientes com 

doenças do sistema cardiovascular, atuando nas modalidades assistenciais 

descritas na Portaria SAS/MS nº 210, de 15 de junho de 2004, conforme as 

diretrizes do gestor estadual e/ou municipal, que constitui exigência para o 

credenciamento? 

LISTA 

O hospital adere aos critérios da Política Nacional de Humanização? LISTA 

O hospital desenvolve ações de promoção e prevenção das doenças do sistema 

cardiovascular e participa de ações de detecção precoce destas doenças. Essas 

atividades são desenvolvidas de maneira articulada com os programas e normas 

definidas pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do estado ou município? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de diagnóstico e tratamento destinado ao 

atendimento de pacientes portadores de doença do sistema cardiovascular, 

compondo a rede de assistência aos pacientes portadores de doenças 

cardiovasculares, incluindo atendimento de urgência/emergência referida em 

cardiologia que funcione nas 24 horas, mediante termo de compromisso firmado 

com o gestor? 

LISTA 

O hospital oferece atendimento ambulatorial de angiologia e cirurgia vascular 

conforme o estabelecido na rede de atenção pelo gestor público, mediante termo 

de compromisso firmado entre as partes, no qual deverá constar a quantidade de 

consultas a serem ofertadas com um número total máximo de 100 consultas/mês 

para cada 180 cirurgias vasculares/ano, de acordo com as necessidades definidas 

pelo gestor? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de exames de diagnose com LISTA 
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ultrassonografia com doppler colorido de três vasos (no mínimo 80 exames/mês 

para cada 180 cirurgias ano)? 

O hospital oferece estrutura assistencial de internação hospitalar com leitos 

exclusivos ou de reserva programada, com salas de cirurgia exclusivas ou turnos 

cirúrgicos destinados às cirurgias eletivas; e disponibilidade de salas para 

absorver as intercorrências cirúrgicas do pós-operatório? 

LISTA 

O hospital oferece estrutura assistencial de leitos clínicos cardiovasculares, 

mediante termo de compromisso firmado com o gestor? 
LISTA 

O hospital oferece enfermaria para o atendimento em Assistência Cardiovascular 

de Alta Complexidade que conta, por turno, com 1 (um) enfermeiro para cada 18 

leitos e 1 (um) auxiliar de enfermagem ou técnico em enfermagem para cada 5 

leitos? 

LISTA 

O hospital oferece enfermaria pediátrica para o atendimento em Assistência 

Cardiovascular de Alta Complexidade que conta, por turno, com 1 (um) 

enfermeiro para cada 15 leitos e 1 (um) auxiliar de enfermagem ou técnico em 

enfermagem para cada 4 leitos? 

LISTA 

O hospital oferece serviços de reabilitação, suporte e acompanhamento através 

de procedimentos específicos que promovam a melhoria das condições físicas e 

psicológicas do paciente, atuando no preparo pré-operatório ou como 

complemento pós-cirúrgico no sentido da restituição da capacidade funcional? 

LISTA 

O hospital integra o sistema de referência e contrarreferência hierarquizado pelas 

Secretarias de Saúde e participa dos programas de intercâmbio técnico 

científicos? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Portaria 

GM/MS nº 554, de 20 de março de 2002, que revoga a Portaria GM/MS nº 

1.884, de 11 de novembro de 1994 – Normas para Projetos Físicos de 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

307, de 14 de novembro de 2002, que altera a Resolução RDC nº 50, de 21 de 

fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA? 

LISTA 

O hospital se enquadra nos critérios e normas estabelecidos pela Resolução nº 

05, de 05 de agosto de 1993, do CONAMA – Conselho Nacional de Meio 

Ambiente? 

LISTA 

O hospital dispõe de estrutura física e funcional além de uma equipe assistencial 

devidamente qualificada e capacitada para a prestação de assistência aos 

portadores de doenças do sistema cardiovascular? 

LISTA 

A Unidade de Assistência/Centro de Referência de Alta Complexidade que 

solicita credenciamento como Serviço de Assistência de Alta Complexidade em 

Procedimentos Endovasculares Extracardíacos, possui um Serviço de Assistência 

de Alta Complexidade em Cirurgia Vascular? 

LISTA 

O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Proc. Endovasculares conta 

com um responsável técnico, preferencialmente cirurgião vascular ou 

radiologista intervencionista com área de atuação em procedimentos 

endovasculares, reconhecido pelas SBACV e/ou SBRICE? Obs.: Na ausência de 

profissional com esta área de atuação, o responsável técnico poderá ser cirurgião 

LISTA 
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cardiovascular ou cardiologista intervencionista com os respectivos títulos de 

especialistas das SBC ou SBHCI. 

Informe o nome do médico responsável técnico pelo serviço, preferencialmente 

cirurgião vascular ou radiologista intervencionista com área de atuação em 

procedimentos endovasculares, reconhecido pelas Sociedade Brasileira de 

Angiologia e de Cirurgia Vascular e/ou Sociedade Brasileira de Radiologia 

Intervencionista e Cirurgia Endovascular. 

TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do 

médico responsável técnico pelo serviço, preferencialmente cirurgião vascular 

ou radiologista intervencionista com área de atuação em procedimentos 

endovasculares, reconhecido pelas Sociedade Brasileira de Angiologia e de 

Cirurgia Vascular e/ou Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e 

Cirurgia Endovascular. 

TEXTO 

Informe a especialidade do médico responsável técnico pelo serviço, 

preferencialmente cirurgião vascular ou radiologista intervencionista com área 

de atuação em procedimentos endovasculares, reconhecido pelas Sociedade 

Brasileira Angiologia e de Cirurgia Vascular e/ou Sociedade Brasileira de 

Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular. 

TEXTO 

O médico é responsável técnico por um único serviço credenciado pelo Sistema 

Único de Saúde? 
LISTA 

O médico responsável técnico pelo serviço reside no mesmo município ou em 

cidades circunvizinhas do serviço que está solicitando o credenciamento? 
LISTA 

A equipe que realiza os procedimentos endovasculares extracardíacos conta com 

pelo menos mais um médico com título de especialista da Sociedade Brasileira 

de Angiologia e Cirurgia Vascular ou Sociedade Brasileira de Radiologia 

Intervencionista e Cirurgia Endovascular ou Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Cardiovascular ou Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia 

Intervencionista? 

LISTA 

Informe o nome de mais um médico com título de especialista da Sociedade 

Brasileira Angiologia e Cirurgia Vascular ou Sociedade Brasileira de Radiologia 

Intervencionista e Cirurgia Endovascular ou Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Cardiovascular ou Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia 

Intervencionista. 

TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) de 

mais um médico com título de especialista da Sociedade Brasileira Angiologia e 

Cirurgia Vascular ou Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e 

Cirurgia Endovascular ou Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular ou 

Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. 

TEXTO 

Informe a especialidade de mais um médico com título de especialista da 

Sociedade Brasileira Angiologia e Cirurgia Vascular ou Sociedade Brasileira de 

Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular ou Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Cardiovascular ou Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e 

Cardiologia Intervencionista. 

TEXTO 

O hospital possui equipe de saúde básica com médico com título de especialista 

em clínica médica para atendimento diário e em regime de plantão? 
LISTA 

O hospital possui equipe de saúde básica com médico com certificado de 

residência médica ou título de especialista em anestesiologia pela Sociedade 

Brasileira de Anestesiologia? 

LISTA 

O hospital possui equipe de saúde básica com um enfermeiro coordenador, com 

especialização em cardiologia reconhecido pelo MEC ou com certificado de 

residência em cardiologia reconhecido pelo MEC ou com título de especialista 

em enfermagem cardiovascular reconhecido pela Sociedade Brasileira de 

LISTA 
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Enfermagem Cardiovascular -SOBENC? 

Informe o nome do enfermeiro coordenador do Serviço de Assistência de Alta 

Complexidade em Procedimentos Endovasculares Extracardíacos. 
TEXTO 

Informe o número de registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) 

do enfermeiro coordenador do Serviço de Assistência de Alta Complexidade em 

Procedimentos Endovasculares Extracardíacos. 

TEXTO 

O hospital possui equipe de saúde básica com técnico em radiologia ou 

tecnólogo com experiência e treinamento adequados para operar os equipamento 

de radiodiagnóstico de angiografia, que conheça os princípios físicos das 

radiações e medidas de proteção, além de ser credenciado no CONTER - 

Conselho Técnico de Radiologia, e possui ao menos 1 (um) técnico em 

radiologia ou tecnólogo com experiência em angiorradiologia?  

LISTA 

O hospital conta, em caráter permanente ou alcançável, com equipe auxiliar 

composta por médicos com experiência profissional em procedimentos 

endovasculares e pelo menos um cirurgião cardiovascular e/ou cirurgião vascular 

com experiência em cirurgia cardiovascular e cirurgia vascular, respectivamente, 

com títulos de especialistas para estas especialidades, residentes no mesmo 

município ou cidades circunvizinhas? 

LISTA 

O hospital tem, como serviço próprio ou contratado, a patologia clínica? LISTA 

O hospital tem, como serviço próprio ou contratado, a anatomia patológica? LISTA 

O hospital tem, como serviços próprios ou contratados, suporte e profissionais na 

área de Farmácia? 
LISTA 

O hospital tem como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, 

suporte e profissionais na área de Hemoterapia? 
LISTA 

O hospital tem, como serviço próprio ou contratado, o serviço de pronto 

atendimento das urgências/emergências funcionando 24h/dia? 
LISTA 

O hospital tem como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, 

suporte e profissionais na área de Assistência Social? 
LISTA 

O hospital tem como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, 

suporte e profissionais na área de Nutrição? 
LISTA 

O hospital tem como serviços próprios ou contratados, na mesma área física, 

suporte e profissionais na área de Fisioterapia? 
LISTA 

O hospital tem, como serviços próprios ou contratados, ambulatório de 

acompanhamento do pacientes submetidos a procedimentos endovasculares? 
LISTA 

O hospital segue a Portaria ANVISA nº 453, de 1º de junho de 1998, que 

estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica? 
LISTA 

O hospital dispõe de todos os materiais e equipamentos necessários em perfeito 

estado de conservação e funcionamento para assegurar a qualidade da assistência 

aos pacientes que possibilitem o diagnóstico, tratamento e acompanhamento 

médico, de enfermagem, fisioterápico, nutricional e dietético? 

LISTA 

O hospital destina quantitativo de leitos específicos para os pacientes de média e 

alta complexidade em procedimentos endovasculares extracardíacos? 
LISTA 

A sala de procedimentos endovasculares é equipada com equipamento de 

angiografia com subtração digital, matriz mínima de 1024 x 1024 na aquisição e 

processamento, anodo rotatório e subtração com roadmap ou equipamento móvel 

com as mesmas características? 

LISTA 

A sala de procedimentos endovasculares é equipada com bomba injetora de 

contraste? 
LISTA 

A sala de procedimentos endovasculares é equipada com equipamento para 

anestesia? 
LISTA 

A sala de procedimentos endovasculares é equipada com material e LISTA 
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equipamentos de reanimação cardiorrespiratória? 

A sala de procedimentos endovasculares é equipada com marcapasso 

temporário? 
LISTA 

A sala de procedimentos endovasculares é equipada com monitor de pressão 

invasiva portátil ou modular? 
LISTA 

A sala de procedimentos endovasculares é equipada com oximetria de pulso? LISTA 

A sala de procedimentos endovasculares é equipada com 02 bombas de infusão? LISTA 

A sala de procedimentos endovasculares é equipada com equipamento de TCA? LISTA 

O centro cirúrgico conta com pelo menos uma sala cirúrgica equipada com 

materiais e equipamentos básicos para cirurgias vasculares, bem como 

equipamento de circulação extracorpórea na situação de tratamento de doença da 

aorta torácica? 

LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de 

bioquímica na unidade, disponível 24h/dia?  
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de 

hematologia na unidade, disponível 24h/dia?  
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de 

microbiologia na unidade, disponível 24h/dia?  
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de 

gasometria na unidade, disponível 24h/dia?  
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de líquidos 

orgânicos na unidade, disponível 24h/dia?  
LISTA 

O hospital possui laboratório de análises clínicas que realiza exames de 

uroanálise na unidade, disponível 24h/dia?  
LISTA 

O laboratório participa de programa de controle de qualidade? LISTA 

O setor de imagenologia possui equipamento de radiografia convencional de 500 

mA fixo? 
LISTA 

O setor de imagenologia possui equipamento de radiografia portátil? LISTA 

O setor de imagenologia possui doppler periférico portátil? LISTA 

O setor de imagenologia possui ecodopplercardiografia transtorácica? LISTA 

O setor de imagenologia possui ultrassonografia com doppler? LISTA 

O setor de imagenologia possui tomografia computadorizada? LISTA 

O setor de imagenologia participa de programa de controle de qualidade? LISTA 

O hospital possui unidade de angiorradiologia no ambiente do hospital? LISTA 

O hospital conta com serviço de hemoterapia próprio disponível 24h/dia, por 

agência transfusional (AT) ou estrutura de complexidade maior, dentro do que 

rege a Resolução RDC nº 151, de 21 de agosto de 2001, publicada no D.O. de 

22/08/01, e tem convênio ou contrato devidamente formalizado de acordo com a 

mesma resolução? Caso o serviço seja referenciado, marque REFERENCIADO. 

LISTA 

Caso o serviço de hemoterapia seja referenciado, informe o nome da empresa 

que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

Caso o serviço de hemoterapia seja referenciado, informe o CNPJ da empresa 

que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

O hospital possui setor próprio de anatomia patológica para realização de 

exames de citologia, histologia, anátomo-patologia de peças cirúrgicas? Caso o 

serviço seja referenciado, marque REFERENCIADO. 

LISTA 

Caso o serviço de anatomia patológica seja referenciado, informe o nome da 

empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

Caso o serviço de anatomia patológica seja referenciado, informe o CNPJ da 

empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

O hospital possui serviços próprios de exames de ecodopplercardiografia? Caso LISTA 
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o serviço seja referenciado, marque REFERENCIADO. Obs.: os exames de 

ecodopplercardiografia poderão ser realizados em serviços de terceiros 

instalados dentro ou fora da estrutura ambulatório-hospitalar do estabelecimento. 

Neste caso, a referência deve ser devidamente formalizada de acordo com o que 

estabelece a Portaria SAS nº 494, de 26 de agosto de 1999. 

Caso o serviço de ecodopplercardiografia seja referenciado, informe o nome da 

empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

Caso o serviço de ecodopplercardiografia seja referenciado, informe o CNPJ da 

empresa que presta o serviço. Caso seja próprio, preencha com PRÓPRIO. 
TEXTO 

O hospital possui Unidade de Tratamento Intensivo credenciada pelo SUS e 

classificada como de Tipo II ou III, de acordo com a Portaria GM/MS nº 3432, 

de 12 de agosto de 1998? 

LISTA 

O hospital possui rotinas e normas escritas atualizadas anualmente e assinadas 

pelo responsável técnico? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam a manutenção preventiva e corretiva de materiais e 

equipamentos? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam a manutenção preventiva e corretiva de materiais e 

equipamentos? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam a avaliação dos pacientes? LISTA 

As rotinas e normas abordam a indicação do procedimento cirúrgico? LISTA 

As rotinas e normas abordam os protocolos médico-cirúrgicos e de 

procedimentos endovasculares extracardíacos? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam os protocolos de enfermagem? LISTA 

As rotinas e normas abordam o suporte nutricional? LISTA 

As rotinas e normas abordam o controle de infecção hospitalar? LISTA 

As rotinas e normas abordam o acompanhamento ambulatorial dos pacientes? LISTA 

As rotinas e normas abordam a tecnovigilância nas complicações de implantes 

que envolvam remoção da prótese? 
LISTA 

As rotinas e normas abordam a avaliação de satisfação do cliente?  LISTA 

As rotinas e normas abordam a escala dos profissionais em sobreaviso, das 

referências interinstitucionais e dos serviços terceirizados? 
LISTA 

O Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Procedimentos 

Endovasculares Extracardíacos realiza em média 10 (dez) atos operatórios 

mensais ou no mínimo 120 (cento e vinte) anuais de alta complexidade, listados 

no anexo III, em pacientes do Sistema Único de Saúde? 

LISTA 

De acordo com vistoria realizada in loco, a instituição cumpre com os requisitos 

da Portaria SAS/MS nº 210, de 15 de junho de 2004, para o(s) credenciamento(s) 

solicitado(s)? 

LISTA 

 


