Procedimentos Médicos Gerenciados
Tabela de Preços
Cirurgia Urológica
Particular

PROCEDIMENTOS GERENCIADOS
CIRURGIA UROLÓGICA
Diária

Anestesia

Day Clinic

Enfermaria

Apartamento
Simples

Tempo CC
até

Cistolitotripsia

1

Raqui/Peridural

-

R$ 3.208,00

R$ 3.540,00

2 horas

Cistoscopia

1

Local + Sedação

R$ 1.095,00

R$ 1.283,00

R$ 1.615,00

1 hora

Hidrocele Bilateral

1

Raqui

-

R$ 2.312,00

R$ 2.644,00

2 horas

Hidrocele Unilateral

1

Raqui

-

R$ 2.091,00

R$ 2.423,00

2 horas

Linfadenectomia

1

Raqui

-

R$ 2.201,00

R$ 2.533,00

1 hora

Nefrectomia

2

Raqui

R$ 4.082,00

R$ 4.414,00

2 horas

Orquiectomia uni ou
bilateral

1

Raqui

-

R$ 2.157,00

R$ 2.489,00

3 horas

Postectomia

1

Local

R$ 985,00

-

-

1 hora

Prostatectomia

2

Raqui

-

R$ 3.774,00

R$ 4.438,00

3 horas

Reversão de Vasectomia

1

Raqui/Peridural

-

R$ 3.191,00

R$ 3.523,00

2 horas

Cirurgia

PROCEDIMENTOS GERENCIADOS
CIRURGIA UROLÓGICA
Diária

Anestesia

Day Clinic

Enfermaria

Apartamento
Simples

Tempo CC
até

RTU de Bexiga

2

Raqui

-

R$ 3.860,00

R$ 4.524,00

3 horas

RTU de Próstata

2

Raqui

-

R$ 3.860,00

R$ 4.524,00

3 horas

Ureterolitotripsia com DJ

1

Raqui

-

R$ 3.208,00

R$ 3.540,00

3 horas

Varicocele Bilateral

1

Raqui

-

R$ 2.312,00

R$ 2.644,00

2 horas

Varicocele Unilateral

1

Raqui

-

R$ 2.091,00

R$ 2.423,00

2 horas

Vasectomia

1

Local

R$ 985,00

-

-

1 hora

Cirurgia

INFORMAÇÕES GERAIS
•

VALIDADE
Os preços serão válidos até 31/12/2017. O Hospital Dom Antonio de Alvarenga se reserva ao direito de suspender sem prévio
aviso quaisquer procedimentos constantes na tabela apresentada.
•

HONORÁRIOS MÉDICOS
Os pacotes apresentados não incluem os valores dos honorários médicos.
Para consultar o valor do honorário médico do anestesista, entrar em contato com o setor de anestesia – Bionest: 2163-1843
(Ana) – bionest.anestesia@gmail.com .
•

ANESTESIA
Nos casos de utilização de outro tipo de anestesia, haverá acréscimo no valor do kit anestésico, conforme diferença abaixo:

Kit – De

Kit – Para

Diferença

Local

Local + Sedação

R$ 392,00

Local

Geral

R$ 1.040,00

Local + Sedação

Geral

R$ 857,00

INFORMAÇÕES GERAIS
•

TEMPO CIRÚRGICO
Para cada procedimento, foi estabelecido um tempo padrão para utilização da sala, com 15 minutos de tolerância. Para os
procedimentos que excederem o período programado, será cobrado o valor de R$ 276,50 por hora adicional.
•






DIÁRIAS
Caso haja troca de acomodação de enfermaria para apartamento no ato da internação será cobrado o valor de R$ 553,00.
A diária vence às 10:00 horas com tolerância até às 12:00 horas.
A diária de day clinic vence às 19:00 horas com tolerância até às 21:00 horas.
Para os procedimentos ambulatoriais, a permanência em repouso até seis horas.
Quando exceder as diárias serão cobrados os valores abaixo, bem como o consumo de materiais, medicamentos e taxas:
Acomodação

Valor

Day Clinic

R$ 166,00

Enfermaria

R$ 222,00 (por dia)

Apartamento Simples

R$ 332,00 (por dia)

Apartamento Diferenciado

R$ 500,00 (por dia)

Diária UTI

R$ 1.192,00 (por dia)

INFORMAÇÕES GERAIS
•

EXCLUSÕES:
 Todo e qualquer material especial OPME, exceto quando mencionado;
 Diária em UTI;
 Materiais e medicamentos de uso pessoal;
 Adesivos, tais como Dermabond (cola cirúrgica);
 Hemoterapia e Hemoderivados;
 Todo e qualquer exame de SADT;
 Anátomo patológico;
 Fisioterapias, quimioterapia e radioterapia;
 Re-operações e procedimentos concomitantes não informados pelo médico;
 Hemostáticos, tais como Surgicel;
 Equipamento de laser e fibra a laser;
 Taxa de manipulação;
 Gasoterapia na unidade de internação;
 Reservatórios e drenos: JVAC, Portovac e Blake;
 Manta términa, peneira e meia elástica.

Não é facultado ao médico trazer qualquer material consignado e especial.

INFORMAÇÕES GERAIS
•

PROCEDIMENTOS ASSOCIADOS
Os procedimentos associados para as cirurgias associadas, serão cobrados 100% do valor da cirurgia de maior preço, e 50% do
valor de cada cirurgia associada de menor preço, somando-se o tempo cirúrgico das cirurgias associadas.
Para as cirurgias associadas com procedimentos cobertos pelo convênio, serão cobrados 50% do valor do procedimento
médico gerenciado particular.
Os procedimentos médicos gerenciados não poderão ser associados a outros procedimentos cuja cobrança seja como conta
aberta.
•
•

ANÁTOMO PATOLÓGICO
Valor do anátomo patológico por peça – R$ 180,00

INTERCORRÊNCIAS
Em caso de complicações ou intercorrências que necessitem de outras intervenções e permanência além do tempo previsto
ou em outros aposentos, descaracteriza-se o procedimento médico gerenciado e a conta será cobrado de forma aberta, desde o
momento da internação.

INFORMAÇÕES GERAIS
•

HEMOTERAPIA
 Reserva de sangue – Bolsa R$ 81,00
 Reserva de bolsa excedente – R$ 25,00
 Concentrado de Hemácias – R$ 1.189,00 (por bolsa)
 Unidade de Plaquetas – R$ 1.105,00 (por bolsa)
 Unidade de Plasma – R$ 1.116,00 (por bolsa)

•

REEMBOLSO
Caso o paciente pretenda reembolso pelo convênio não poderá optar pelo procedimento médico gerenciado, pois a nota fiscal não se
apresenta de forma descritiva item por item. Neste caso, deverá ser atendido e cobrado como conta aberta.
•

FORMAS DE PAGAMENTO
 Valor à vista: dinheiro, cartão de crédito e cheque;
 Cheques com valor inferior a R$ 1.500,00, poderá ser parcelado em até 02 vezes (1º ato do atendimento, 2º após 30 dias);
 Cheques com valor superior a R$ 1.500,00, poderá ser parcelado em até 03 vezes (1º ato, 2º após 30 dias e 3º após 60 dias);
 Cartão de crédito em até 6 vezes.

INFORMAÇÕES GERAIS
•

ATENDIMENTO PÓS CIRÚRGICO
Informamos que os valores dos procedimentos gerenciados, não prevê retorno no pronto atendimento do Hospital.
Os casos de atendimento emergencial pós cirúrgico deverá ser tratado entre médico e paciente.
Caso o paciente venha procurar o nosso pronto atendimento, informamos que todos os serviços, como consulta, exames, materiais e
medicamentos serão cobrados como particular.
CANAIS DE COMUNICAÇÃO:
•

AGENDAMENTO
Agendamento Cirúrgico – Kelly – telefone: 2163-1758 – e-mail: agendacirurgia@hdaa.org.br .

•

AUTORIZAÇÕES ELETIVAS / OPME
Central de Atendimento Médico – CAM – Telefone: 2163-1830 / 1846 – e-mail: cam@hdaa.org.br.

•

DÚVIDAS
Contatar o Departamento Comercial no telefone: 2163-1736, em horário comercial de segunda a quinta-feira das 08:00 às 18:00 horas, e
sexta-feira das 08:00 às 17:00 horas, ou por e-mail comercial@hdaa.org.br.

