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Com a evolução da medicina e melhora dos métodos diagnósticos , houve crescente
demanda nas solicitações de exames de imagem nas últimas duas décadas. Sabe-se que
procedimentos considerados como métodos diagnósticos por vezes possibilitam
estratégias intervencionistas, que podem evitar de certa forma, a progressão de
algumas patologias que culminariam com a necessidade de cirurgias de maior porte ou
tratamento tardio.
Nesse contexto a endoscopia digestiva alta e baixa passou a ter extrema importância,
não somente em políticas de prevenção e rastreamento de doenças, mas sobretudo em
tratamento definitivo de lesões neoplásicas precoces , até ao tratamento paliativo de
lesões inoperáveis.
É fato que nosso município não dispõe atualmente de serviço de Endoscopia Digestiva
em modalidade diagnóstica e terapêutica, que incluem Esôfago-Gastro-Duodenoscopia,
Colonoscopia e Colangiopancreatografia Endoscópica Retrograda (CPRE). Atualmente os
exames diagnósticos da rede básica solicitados em UBS, são realizados no Ambulatório
Médico de Especialidades (AME) em Promissão-SP. Sabe-se que existe demanda
reprimida para tais procedimentos e o período de espera para realização frequentemente
ultrapassa 90 dias .
Para os procedimentos terapêuticos, principalmente CPRE, depende-se de
encaminhamento para o Hospital Estadual de Bauru-SP . Invariavelmente, os enfermos
que necessitam dessa modalidade de exame são portadores de patologias de maior
gravidade e encontram-se internados. A espera para agendamento atualmente supera 30
dias, e nesse período é necessário manter o paciente em regime de internação hospitalar,
o que gera custos ao Sistema Único de Saúde, atraso diagnóstico, progressão da
patologia e ainda traz ansiedade aos pacientes e seus familiares

Dessa forma, apresenta-se projeto para
aquisição de material completo para realização
de Endoscopia Digestiva Alta, Colonoscopia e
Colangiopancreatografia-Endoscópica
Retrógrada (CPRE).
Seria possível absorver boa parte da demanda de
exames eletivos que são direcionados ao AMEPromissão e dar resolutividade à demanda total
dos exames daqueles pacientes internados, que
dependem de encaminhamento para Bauru-SP.
A Santa Casa de Lins-SP possui local com as
adequações necessárias à implementação do
serviço. Existe sala apropriada nas dependências
do Centro Cirúrgico do Hospital. Entretanto não
dispõe dos equipamentos principais, que
contemplam:
Vídeo-processadora com fonte de luz para
endoscopia, monitor de grau médico, Videogastroscópio;
Vídeo-Colonoscópio;
Video-duodenoscópio;
Bisturi eletrônico adequado para endoscopia
digestiva.
A implementação desse serviço também abriria
portas para atendimento à convênios e
pacientes particulares, já que na rede privada do
município de Lins-SP nenhuma operadora dispõe
de recurso de endoscopia terapêutica e CPRE.

OBJETIVOS

OBJETIVO
Atender à demanda SUS dos
procedimentos
e
exames
endoscópicos do Município de Lins-SP
e microrregião , com população
estimada em quase 200 mil
habitantes.
Absorver parte da demanda da rede
privada, que atualmente não possui
serviço de endoscopia digestiva
terapêutica.

2. ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA
(COLONOSCOPIA)
Pode ser indicada nas seguintes
situações/patologias:
Rastreamento do câncer colorretal;
Diarreias crônicas;
Doenças inflamatórias intestinais;
Doença diverticular dos cólons;
Enterorragias e hematoquezias;
Síndrome do Intestino Irritável;
Constipação crônica;
Investigação de dor abdominal crônica /
recorrente;
Investigação de anemias e síndromes
consumptivas;
Síndromes polipóides familiares.

INDICAÇÃO DOS
EXAMES
1 . ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (ESÔFAGOGASTRO-DUODENOSCOPIA)

Pode ser indicada nas seguintes
situações/patologias:
Dispepsia / Síndrome dispéptico-dolorosa
Doença ulcerosa péptica do estômago e
duodeno
Doença do refluxo gastresofágico
Diagnóstico e rastreamento das neoplasias
do esôfago, estômago e duodeno
Disfagias
Doença inflamatória intestinal
Doença celíaca
Cirrose hepática com varizes de esôfago
Hemorragias digestivas
Síndromes consumptivas
Investigação de anemias
Remoção de corpo estranho

3.
COLANGIOPANCRETATOGRAFIA
ENDOSCÓPICA RETROGRADA
Pode ser indicada nas seguintes
situações/patologias:
Coledocolitíase
Neoplasia do Pâncreas
Neoplasia das Vias Biliares intra e extrahepáticas
Pancreatite Aguda Biliar
Pancreatite Crônicaalcoólica
Colangite Esclerosante
Colangite Aguda
Síndromes Colestáticas

DEMANDA SUS E REDE PRIVADA
Após levantamento de dados a respeito de demanda atual para os procedimentos de
Endoscopia Digestiva Alta, Colonoscopia e CPRE, estima-se média anual conforme descritivo
que segue abaixo.
Deve-se considerar ainda que existe demanda reprimida não notificada em virtude das
inúmeras interrupções dos serviços eletivos em consequência da pandemia por COVID-19
nos últimos 16 meses.
CODIFICAÇÃO DOS
Endoscopia Digestiva Alta (diagnóstica e terapêutica) PROCEDIMENTOS
SUS: média: 2300 exames/ano
Rede Privada: 1680 exames/ano
TABELA TUSS
Colonoscopia (diagnóstica e terapêutica)
SUS: média 600 exames / ano
Rede Privada: média 400 exames/ano
CPRE
SUS: média 84exames/ano
Rede Privada: média 38 exames/ano

INVESTIMENTO

O investimento em torno de R$
420.167,50 a R$447.491,07

- 40201120: Endoscopia digestiva alta com magnificação
- 40201139Endoscopia digestiva alta com cromoscopia
- 40201333: Endoscopia digestiva alta com biópsia e /ou citologia
- 40202038: Endoscopia digestiva alta com biópsia e teste de Urease
- 40202615: Endoscopia digestiva alta com cromoscopia e biópsia e/ou citologia
- 40202240: Hemostasia térmica por endoscopia
- 40202305: Injeção de substância medicamentosa por endoscopia
- 40202470: Mucosectomia endoscópica
- 40202550: Polipectomia de esôfago, estômago ou duodeno
- 40202542: Polipectomia de cólon
- 40201082: Colonoscopia (inclui retossigmoidoscopia)
- 40201090: Colonoscopia com magnificação
- 40201350: Colonoscopia com cromoscopia
- 40202135: Colonoscopia com magnificação e tatuagem
- 40202666: Colonoscopia com biópsia e/ou citologia
- 40202674: Colonoscopia com dilatação segmentar
- 40202704: Colonoscopia com estenostomia
- 40202712: Colonoscopia com mucosectomia
- 40202755: Colonoscopia com tratamento de fístula
- 40201074: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica
- 40809072: Colangiopancreatografia retrógrada
- 40202496: Papilotomia com biópsia e/ou citologia biliar e pancreática
- 40202500: Papilotomia e dilatação biliar ou pancreática
- 40202518: Papilotomia endoscópica (p/ retirada de cálculos coledocianos ou
Drenagem biliar)
- 40202526: Papilotomia, dilatação e colocação de prótese ou dreno biliar
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