LISTA DE PROCEDIMENTO PREÇOS POR PACOTE - LPPP
PACOTES

CODIGO DO PACOTE

80.80.998-7
COMPOSIÇÃO DO PACOTE

Cód. TUSS

Descrição

80.80.998-7

Gastroplastia Mórdida por Videolaparoscopia

Valor
R$ 16.200,82

Composição:
- 2 (Duas) Diárias de internação em apartamento
- Taxas e Equipamentos, pertinentes ao procedimento
- Medicamentos
- Kit para Cirurgia Bariátrico (Trocarte, Carga, Tesoura Ultracision e Endogrampeador)

Observação:
Caso haja intercorrência clínica que altere o previsto neste pacote, o procedimento será faturado em conta
aberta obedecendo os valores vigentes na data da realização.

PACOTES HEMODIÁLISE - CRÔNICA E AGUDA
Hemodiálise 4 horas (sessão)
Descrição
Para pacientes portadores de insuficiência renal aguda ou crônica, com com estabilidade hemodinâmica
80.80.054-8
na unidade de internação ou nas unidades de Terapia Intensiva (CTI-UTI), ou nas intoxicações por drogas
dialisáveis. (CID: N17.0 ou N18.9) (*)
TOTAL
Cód. Pacote

Cód. Pacote
80.80.055-6
TOTAL

Hemodiálise Estendida 8 horas (sessão)
Descrição
Realizada no CTI para pacientes com Insuficiência Renal Aguda ou crônica com instabilidade
hemodinâmica, que não toleram a remoção de volume em curto intervalo de tempo. (CID: N17.0 ou
N18.9) (*)

Valor
R$ 976,47

Valor
R$ 1.369,58

Terapias Renais Substitutivas Contínuas para Pacientes Internado nas UTIs-Hemofiltração / Hemodiafiltração)
Cód. Pacote
Valor
Descrição
R$ 6.794,66
Destinados a atender pacientes internados em CTI, que por motivo de insuficiência Renal Aguda (com
80.80.056-4
instabilidade hemodinâmica critica dependente de aminas vasopressoras), necessitem de tratamento
dialítico. ( CID: N17) (*)
TOTAL

Cód. Pacote
80.80.057-2
TOTAL

Cód. Pacote
80.80.058-0

Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD Treinamento)
Descrição
Destinada a pacientes portadores de Insuficiência renal crônica a ser realizado de forma contínua, esse
treinamento é obrigatoriamente realizado pelo paciente com auxílio do médico e enfermagem por um
período médio de 15 dias e inclui todos os gastos com material. É fundamental para que o paciente
ingresse no tratamento por diálise peritoneal. (CID: N18.9) (*)
Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD Manutenção/mês)
Descrição

Valor
R$ 4.336,47

Valor
R$ 7.358,97

Corresponde ao tratamento mensal com todo o material e insumos necessários. (CID: N18) (*)

TOTAL

Cód. Pacote
80.80.620-1

Diálise Peritoneal Ambulatorial Automatizada (DPA) (Manutenção/mês)
Descrição

Valor
R$ 7.008,54

Inclui todo o material necessário e aluguel de cicladora. (CID: N18) (*)

TOTAL
(*) Em todos os procedimentos estão inclusos: material, medicamento, honorários, taxas de sala e equipamento, exceto o cateter de
duplo lumen para hemodiálise, bem como seu respectivo implante, que ficará a cargo do cirurgião/intensivista.

