
ESPECIFICAÇÃO
 JUN 2015  A 

MAI  2016 

PRONTO SOCORRO: honorários de plantonistas 48.313,14    

PRONTO SOCORRO: avaliações de especialistas não

contemplados em valores fixos e manutenção de

serviços básicos e de urgência e emergência:

procedimentos de ambulatório, sala de observação,

materiais, medicamentos, exames (RX e

eletrocardiograma).

13.982,39    

PLANTÃO DE SOBREAVISO CLÍNlCA GERAL: 

sobreaviso 24 h por dia, 07 dias por semana,

compreendendo avaliações e acompanhamentos de

pacientes internados.

15.097,94    

PLANTÃO DE GINECOLOGIA/ OBSTETRÍCIA: 

sobreaviso 24 h por dia, 07 dias por semana, partos,

cesarianas, cirurgias de urgência/ emergência,

acompanhamento de pacientes internados.

22.356,87    

PLANTÃO DE PEDIATRIA: sobreaviso 24 h por dia, 07

dias por semana, compreendendo avaliações,

atendimento em sala de parto e acompanhamento após

nascimento até a alta, teste de reflexo vermelho

(olhinho), acompanhamento de pacientes internados. 

17.506,41    

CIRURGIA GERAL: plantão/sobreaviso 24h por dia, 07

dias por semana, compreendendo consultas/avaliações,

cirurgias de urgência/emergência, dos grupos 1 e 2

descritos no item h.1 e h.2 Art. 2º, h.

21.116,00    

URGÊNCIA EMERGÊNCIA EM TRAUMATOLOGIA: 

plantão/ sobreaviso 24h por dia, 07 dias por semana,

compreendendo as consultas/ avaliações durante todo o

tratamento e todos os procedimentos de emergência

(cirurgias de fratura de exposta, redução cirúrgica e seu

tratamento posterior). Cirurgias eletivas conforme tabela

de valores variáveis Art 2º, c. 

17.948,60    

URGÊNCIA EMERGÊNCIA EM NEUROLOGIA:  

plantão/ sobreaviso 24h por dia, 07 dias por semana,

compreendendo consultas/ avaliações,

acopmpanhamento de pacientes internados,

acompanhamento de diagnóstico por TC, punção

lombar. Cirurgias neurológicas por produção (mediante

avaliação prévia da SMS) com valores de acordo com

art. 2º, d.

12.669,60    

EVOLUÇÃO DE AUMENTOS HOSPITAL ESTRELA



SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA: plantão/ sobreaviso

de 24h por dia, 07 dias por semana para cirurgias de

urgência/ emergência e cirurgias eletivas, com valores

de acordo com Art. 2º, k.

7.500,00      

URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA EM CIRURGIA PLÁSTICA

com valores de acordo com Art. 2º, i.

URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA EM OUTRAS ÁREAS: 

urologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, vascular,

entre outros, com valores variáveis com tabela LPM.

TOTAL 176.490,95  


