OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA
1. Cobertura obrigatória quando pelo menos um dos seguintes critérios for preenchido:
a. pacientes com doença descompressiva;
b. pacientes com embolia traumática pelo ar;
c. pacientes com embolia gasosa;
d. pacientes com envenenamento por CO ou inalação de fumaça;
e. pacientes com envenenamento por gás cianídrico/sulfídrico;
f. pacientes com gangrena gasosa;
g. pacientes com síndrome de Fournier, com classificação de gravidade III ou IV;
h. pacientes com fascites, celulites ou miosites necrotizantes (inclui infecção de sítio cirúrgico), com
classificação de gravidade II, III ou IV;
i. pacientes com isquemias agudas traumáticas, lesão por esmagamento, síndrome compartimental
ou reimplantação de extremidades amputadas, com classificação de gravidade II, III ou IV;
j. pacientes em sepse, choque séptico ou insuficiências orgânicas devido a vasculites agudas de
etiologia alérgica, medicamentosa ou por toxinas biológicas;
k. pacientes diabéticos com ulcerações infectadas profundas da extremidade inferior (comprometendo
ossos ou tendões) quando não houver resposta ao tratamento convencional realizado por pelo
menos um mês, o qual deve incluir,obrigatoriamente, antibioticoterapia em doses máximas, controle
estrito da glicemia, desbridamento completo da lesão e tratamento da insuficiência arterial (incluindo
revascularização, quando indicada);
l. (atualizado em 2018) Lesões actínicas (decorrentes da realização de radioterapia): osteorradionecrose
de mandíbula, cistite actínica e retite/proctite avançadas ou refratárias ao tratamento clínico.
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CLASSIFICAÇÃO EM 4 GRUPOS ( I a IV) PELA SOMATÓRIA DOS PONTOS:
G I < 10 pontos

G II 11 a 20 pontos

G III 21 a 30 pontos 		

G IV > 31 pontos

(*) The “UNIVERSITY OF SÃO PAULO (USP) SEVERITY SCORE” for hyperbaric oxygen patients. M. D’Agostino
Dias, S.V. Trivellato, J.A. Monteiro, C.H.Esteves, L..M/.Menegazzo, M.R.Sousa, L.A Bodon . Undersea &
Hyperbaric Medicine V. 24 Supplement p35 – 1997

