MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde
ANEXO IX
FREQUÊNCIA DE EXAMES LABORATORIAIS NECESSÁRIOS
AOS PORTADORES DE SÍNDROME RENAL CRÔNICA
PROCESSO Nº 57.399/2021
EDITAL DE CHAMAMENTO SS Nº 002-2021
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, COM
TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA – TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, NAS
DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA
CREDENCIADA, COM VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,
MEDICAMENTOS, ÓRTESE E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPM) DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
A Portaria GM/MS 82, de 03/01/2000, e RDC ANVISA/MS nº 154, de 15/06/2004,
estabelecem os exames laboratoriais necessários aos pacientes portadores de
Síndrome Renal Crônica, que são divididos em mensais, trimestrais, semestrais e
anuais, como descritos abaixo:
Os exames mínimos realizados para pacientes em HEMODIÁLISE devem seguir a
seguinte programação:
a) Mensalmente: hematócrito, hemoglobina, ureia pré e pós a sessão de
hemodiálise, sódio, potássio, cálcio, fósforo, transaminase glutâmica pirúvica (TGP),
glicemia para pacientes diabéticos e creatinina durante o primeiro ano.
i. Quando houver elevação de TGP deve-se solicitar: AntiHBc IgM, HbsAg e AntiHCV.
ii. A complementação diagnóstica e terapêutica nos casos de diagnóstico de hepatite
viral deve ser assegurada aos pacientes e realizada nos serviços especializados.
b) Trimestralmente: hemograma completo, índice de saturação de transferrina,
dosagem de ferritina, ferro sérico, fosfatase alcalina, PTH, Proteínas totais e frações
e hemoglobina glicosilada para diabéticos.
c) Semestralmente: Vitamina D e AntiHBs. Para pacientes susceptíveis, definidos
como AntiHBC total ou IgG, AgHBs ou AntiHCV inicialmente negativos, fazer AgHbs
e AntiHCV.
d) Anualmente: Colesterol total e frações, triglicérides, alumínio sérico, glicemia, TSH,
T4, dosagem de anticorpos para HIV, Rx de tórax em PA e perfil, ultrassonografia
renal e de vias urinárias, eletrocardiograma.
e) Exames eventuais: hemocultura na suspeita de infecção da corrente sanguínea e
teste do desferal na suspeita de intoxicação pelo alumínio.
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Em DIÁLISE PERITONEAL:
Os exames mínimos a serem realizados para pacientes em Diálise Peritoneal devem
seguir a seguinte programação:
a) Mensalmente: hematócrito, hemoglobina, sódio, potássio, cálcio, fósforo,
creatinina e glicemia para pacientes diabéticos.
b) Trimestralmente: hemograma completo, índice de saturação de transferrina,
dosagem de ferritina, ferro sérico, fosfatase alcalina, PTH, glicemia, Proteínas totais e
frações e hemoglobina glicosilada para diabéticos.
c) Semestralmente: Vitamina D, Colesterol total e frações, triglicérides. Realizar o
KT/V semanal de uréia, através da dosagem da uréia sérica e no líquido de diálise
peritoneal.
Para pacientes que apresentam função renal residual, realizar depuração de
creatinina, através da coleta de urina de 24 horas e depuração de uréia, através de
coleta de urina de 24 horas.
d) Anualmente: alumínio sérico, TSH, T4, Rx de tórax em PA e perfil, ultrassonografia
renal e de vias urinárias, eletrocardiograma.
e) Exames eventuais: teste do desferal na suspeita de intoxicação pelo alumínio; na
suspeita de peritonite, análise do líquido peritoneal com contagem total e diferencial
de leucócitos, bacterioscopia por gram e cultura; teste de equilíbrio peritoneal, no início
do tratamento e repetir nos casos de redução de ultrafiltração e/ou inadequação de
diálise.
Para o teste de equilíbrio peritoneal é necessário realizar uma dosagem sérica de
creatinina e duas dosagens de creatinina no líquido peritoneal, em tempos diferentes,
e três dosagens de glicose no líquido peritoneal, em tempos diferentes.
Todos os pacientes devem ser submetidos a consulta ambulatorial pelo nefrologista
responsável pelo tratamento dialítico, mediante realização de, no mínimo, um exame
clínico mensal, registrados no prontuário médico, com identificação do profissional
responsável (nome e número do registro no Conselho Regional de Medicina).
São Bernardo do Campo, em 08 de setembro de 2021
MARIA DE FÁTIMA SANCHEZ
Diretora do Departamento de Atenção Especializada – SS-2
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