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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Observações a serem consideradas no preenchimento de todas as solicitações de Exames
disponibilizados pela Gerência de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas:

Toda solicitação de exame/procedimento deve ser feita em documento próprio normatizado e regulado
pela Secretaria Municipal de Saúde;

Os exames/procedimentos a serem solicitados são aqueles aceitos e consolidados pelo Ministério da
Saúde, pela tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS e aprovados pela Secretaria
Municipal de Saúde de Pelotas;

Toda solicitação de exame/procedimento para ser autorizada deve estar preenchida corretamente, de
maneira legível e em todos os campos: nome completo, idade, nome da mãe, número do prontuário, sexo
e origem do paciente;

Descrever o quadro clínico (anamnese e exame físico) que justifique o pedido, descrevendo ou anexando
também resultados de exames prévios, relacionados ao quadro, se realizados;

Cada requisição de Exame deve conter apenas 1 (um) pedido de Exame, de acordo com a descrição da
“Tabela de Procedimentos do SIA/SUS”;

É necessário data da solicitação e identificação do médico assistente, com carimbo e assinatura;

O formulário de Requisição de Exames deve estar identificado, com o carimbo da Unidade Sanitária ou
com a identificação impressa como cabeçalho da Instituição solicitante onde o paciente foi atendido.

ATENÇÃO: O preenchimento adequado é importante para que o exame/procedimento seja autorizado e no
caso de exames com pouca oferta possa ser avaliada a ordem de prioridade. O não preenchimento
adequado determinará a devolução da solicitação para que seja refeita pelo profissional.

Em regra geral, as solicitações de Ultrassonografia de Articulação deverão ser feitas por
especialistas que estão investigando patologias ou tratando pacientes dentro de uma
especialidade. Não é vedada a outros profissionais médicos a solicitação deste exame, nesses
casos, passará por análise individualizada, observando os itens, tais como:
- História da doença atual;
- Exame físico completo;
- Hipótese diagnóstica;
- Resultados de exames anteriores subsidiados e autorizados pelo SUS;
- Justificativa da relevância de solicitação perante a hipótese diagnóstica;
- Proposta de tratamento na confirmação da hipótese diagnóstica mais provável.
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PROTOCOLO SUGERIDO PARA ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO

INDICAÇÕES:
- Cistos sinoviais;
- Lesão por esforço repetido (LER);
- Disfunção da articulação temporo-mandibular;
- Derrames articulares;
- Bursites;
- Artrite séptica;
- Tendinite;
- Espessamento de bainha tendinosa de qualquer natureza;
- Lesão muscular e tendinosa.

PRÉ-REQUISITOS:
- História clínica;
- Exame físico;
- Raio X.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES:
- Traumatologista;
- Ortopedista;
- Fisiatra;
- Reumatologista;
- Clínico geral (vide observações pág. 2).

EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO / CÓDIGOS DE PROCEDIMENTO / LOCAIS
DISPONÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE ACORDO COM A CONTRATUALIZAÇÃO/2012
CÓDIGO DE
PROCEDIMENTO

LOCAL DE REALIZAÇÃO

0205020062 FAU/UFPEL
0205020062 Santa Casa de Misericórdia de Pelotas
0205020062 HUSFP/UCPEL
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