
Código Descrição QTD
10101012 Consulta em consultório (no horário normal ou preestabelecido) 1

10101039 Consulta em pronto socorro 1

10102019 Visita hospitalar (paciente internado) 5

10103015 Atendimento ao recém-nascido em berçário 5

10103023
Atendimento ao recém-nascido em sala de parto (parto normal ou operatório de 
baixo risco) 

5

10103031
Atendimento ao recém-nascido em sala de parto (parto normal ou operatório de 
alto risco)

5

10104011 Atendimento do intensivista diarista (por dia e por paciente) 5

10104020
Atendimento médico do intensivista em UTI geral ou pediátrica (plantão de 12 
horas - por paciente)

10

10105034
Transporte extra-hospitalar terrestre de pacientes graves, 1ª hora - a partir do 
deslocamento do médico - acompanhamento médico

1

10105042
Transporte extra-hospitalar terrestre de pacientes graves, por hora adicional - até 
o retorno do médico à base - acompanhamento médico

6

10105077
Acompanhamento médico para transporte intra-hospitalar  de pacientes graves, 
com ventilação assistida, da UTI  para o centro de diagnóstico

1

10106014 Aconselhamento genético 1

10106049 Atendimento pediátrico a gestantes (3º trimestre) 1

20101015 Acompanhamento clínico ambulatorial pós-transplante renal - por avaliação 1

20101023 Analise da proporcionalidade cineantropometrica 1

20101074 Avaliação nutrológica (inclui consulta) 1

20101082 Avaliação nutrológica pré e pós-cirurgia bariátrica (inclui consulta) 1

20101090 Avaliação da composição corporal por antropometria (inclui consulta) 1

20101104 Avaliacao da composicao corporal por bioimpedanciometria 1

20101171 Rejeição de enxerto renal - tratamento ambulatorial - avaliação clínica diária 1

20101201
Avaliação clínica e eletrônica de paciente portador de marca-passo ou 
sincronizador ou desfibrilador

1

20101210
Acompanhamento clínico ambulatorial pós-transplante de córnea -por avaliação 
do 11º ao 30º dia até 3 avaliações

3

20101228 Acompanhamento clínico ambulatorial pós-transplante de medula óssea 1

20103301 Infiltração de ponto gatilho (por músculo) ou agulhamento seco (por músculo) 10

20104022
Aplicação de hipossensibilizante - em consultório (AHC) exclusive o alérgeno - 
planejamento técnico para

1

20104049 Cateterismo vesical em retenção urinária 1

20104057 Cauterização química vesical 3

20104065 Cerumen - remoção (bilateral) 1

20104073 Crioterapia (grupo de até 5 lesões) 4

20104090 Curativo de extremidades de origem vascular 4

20104103 Curativos em geral sem anestesia, exceto queimados 1

20104111 Dilatação uretral (sessão) 4

20104120 Fototerapia com UVA (PUVA) (por sessão) 1

20104154 Instilação vesical ou uretral 1

20104316 Curativo de ouvido (cada) 2

20104324 Curativo oftalmológico 2



20201010
Acompanhamento clínico de transplante renal no período de internação do 
receptor e do doador (pós-operatório até 15 dias)

1

20201060
Rejeição de enxerto renal - tratamento internado - avaliação clínica diária - por 
visita

5

20201087
Tratamento  conservador  de  traumatismo  cranioencefálico, hipertensão  
intracraniana  e  hemorragia (por dia)

3

20201095 Assistência cardiológica no pós-operatório de cirurgia cardíaca (após a alta da UTI) 5

20201109 Avaliação clínica diária enteral 5

20201117 Avaliação clínica diária parenteral 5

20201125 Avaliação clínica diária parenteral e enteral 5

20202067 Monitorização da pressão intracraniana (por dia) 5

20204027 Cardioversão elétrica de emergência 1

20204035 Cardioversão química de arritmia paroxísta em emergência 1

20204043 Priapismo - tratamento não cirúrgico 1

30101077
Biópsia de pele, tumores superficiais, tecido celular subcutâneo, linfonodo 
superficial, etc

1

30101085 Biópsia de unha 1

30101093 Calosidade e/ou mal perfurante - desbastamento (por lesão) 4

30101107 Cauterização química (por grupo de até 5 lesões) 2

30101247 Curetagem e eletrocoagulação de CA de pele (por lesão) 2

30101255 Curetagem simples de lesões de pele (por grupo de até 5 lesões) 2

30101280 Desbridamento cirúrgico - por unidade topográfica (UT) 1

30101298
Eletrocoagulação de lesões de pele e mucosas - com ou sem curetagem (por 
grupo de até 5 lesões)

2

30101468 Exérese de lesão / tumor de pele e mucosas 2

30101484 Exérese de unha 1

30101492 Exérese e sutura simples de pequenas lesões (por grupo de até 5 lesões) 2

30101514 Expansão tissular (por sessão) 2

30101590 Face - biópsia 1

30101620 Incisão e drenagem de abscesso, hematoma ou panarício 4

30101638 Incisão e drenagem de flegmão 4

30101735 Retirada de corpo estranho subcutâneo 4

30101794 Sutura de pequenos ferimentos com ou sem desbridamento 4

30101840 Tratamento da miiase furunculóide (por lesão) 1

30101913 TU partes moles - exérese 1

30101921
Exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus (por grupo de até 5 
lesões) 

1

30101930 Abscesso de unha (drenagem) - tratamento cirúrgico 1

30101948 Cantoplastia ungueal 1

30201055 Excisão em cunha 1

30201063 Frenotomia labial 2

30203015 Frenotomia lingual 1

30205018 Abscesso faríngeo - qualquer área 1

30205034 Adeno-amigdalectomia 1

30205042 Adenoidectomia 1

30205050 Amigdalectomia das palatinas 1

30205085 Cauterização (qualquer técnica) por sessão 2

30205093 Corpo estranho de faringe - retirada em consultório 1



30207215 Retirada dos meios de fixação (na face) 4

30207223 Tratamento conservador de fratura de ossos 1

30301122 Epilação 2

30301238 Sutura de pálpebra 2

30303044 Infiltração subconjuntival 1

30304016 Cauterização de córnea 1

30304032 Corpo estranho da córnea - retirada 2

30305012 Paracentese da câmara anterior 1

30313040 Fechamento dos pontos lacrimais 2

30313066 Sondagem das vias lacrimais - com ou sem lavagem 2

30402026 Biópsia (orelha externa) 1

30402042 Corpos estranhos, pólipos ou biópsia - em consultório 4

30402077 Furúnculo - drenagem (ouvido) 2

30403014 Cauterização de membrana timpânica 1

30403103 Paracentese do tímpano - miringotomia, unilateral - em consultório 2

30501016 Abscesso ou hematoma de septo nasal - drenagem 2

30501059 Biópsia de nariz 1

30501067 Corneto inferior - cauterização linear - unilateral 1

30501075 Corneto inferior - infiltração medicamentosa (unilateral) 1

30501083 Corpos estranhos - retirada em consultório (nariz) 1

30501113 Epistaxe - cauterização (qualquer técnica) 2

30501164 Epistaxe - tamponamento anterior 2

30501237 Fraturas dos ossos nasais - redução incruenta e gesso 1

30601231 Fratura luxação de esterno ou costela - redução incruenta 1

30601304 Fratura de costela ou esterno - tratamento conservador 1

30602025 Coleta de fluxo papilar de mama 2

30602050 Drenagem de abscesso de mama 1

30602068 Drenagem e/ou aspiração de seroma 1

30602181
Punção ou biópsia percutânea de agulha fina - por nódulo (máximo de 3 nódulos 
por mama) 

2

30709024 Tração cutânea 2

30710014 Retirada de fios ou pinos metálicos transósseos 4

30710022 Retirada de fios, pinos, parafusos ou hastes metálicas intra-ósseas 4

30710030 Retirada de placas 4

30710057 Retirada de fixadores externos 4

30711010 Imobilizações não-gessadas (qualquer segmento) 4

30711029 Imobilização de membro inferior 2

30711037 Imobilização de membro superior 2

30712017 Áxilo-palmar ou pendente 2

30712025 Bota com ou sem salto 2

30712033 Colar 1

30712041 Colete 1

30712050 Cruro-podálico 1

30712068 Dupla abdução ou Ducroquet 1

30712076 Halo-gesso 1

30712084 Inguino-maleolar 1

30712092 Luva 2

30712106 Minerva ou Risser para escoliose 1

30712114 Pelvipodálico 1

30712122 Spica-gessada 1



30712130 Tipo Velpeau 2

30712149 Tóraco-braquial 2

30715121 Fratura de coluna sem gesso - tratamento conservador 1

30715130 Fratura do cóccix - redução incruenta 1

30715156 Fratura e/ou luxação de coluna vertebral - redução incruenta 1

30715237 Outras afecções da coluna - tratamento incruento 1

30715253 Punção liquórica 1

30715342 Tratamento conservador do traumatismo raquimedular (por dia) 5

30717086 Fratura de cintura escapular - tratamento conservador 1

30717094
Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões - redução incruenta - em articulação 
escápulo-umeral e cintura escapular

1

30718040 Fratura (incluindo descolamento epifisário) - redução incruenta 1

30718066 Fratura de úmero - tratamento conservador 2

30719070 Fratura de cotovelo - tratamento conservador 2

30719097 Fraturas e ou luxações - redução incruenta 4

30719119 Lesões ligamentares - redução incruenta 4

30720087 Fratura do antebraço - tratamento conservador 2

30721130 Fratura de punho - tratamento conservador 2

30721156 Fratura do carpo - redução incruenta 2

30721172 Fraturas do carpo - tratamento conservador 2

30721180 Fraturas e/ou luxações do punho - redução incruenta 2

30721202 Luxação do carpo - redução incruenta 2

30722012
Abscesso de mão e dedos - tenossinovites / espaços palmares / dorsais e 
comissurais - tratamento cirúrgico

1

30722039 Abscessos de dedo (drenagem) - tratamento cirúrgico 4

30722292 Dedo em martelo - tratamento conservador 2

30722349 Fratura de falanges - tratamento conservador 10

30722357 Fratura de Bennett - redução incruenta 4

30722373 Fratura de osso da mão - tratamento conservador 2

30722381 Fratura de metacarpiano - tratamento conservador 10

30722403 Fraturas de falanges ou metacarpianos - redução incruenta 10

30722420 Fraturas e/ou luxações de falanges (interfalangeanas) - redução incruenta 10

30722446 Fraturas e/ou luxações de metacarpianos - redução incruenta 10

30722497 Luxação metacarpofalangeana - redução incruenta 10

30722764 Roturas do aparelho extensor de dedo - redução incruenta 10

30723035 Fratura da cintura pélvica - tratamento conservador 1

30723060 Fraturas e/ou luxações do anel pélvico - redução incruenta 1

30724163 Fratura de acetábulo - redução incruenta 1

30724171 Fratura e/ou luxação e/ou avulsão coxo-femoral - redução incruenta 1

30725062 Descolamento epifisário (traumático ou não) - redução incruenta 1

30725100 Fratura de fêmur - tratamento conservador com gesso 2

30725119 Fraturas de fêmur - redução incruenta 2

30726085 Fratura de joelho - tratamento conservador 2

30726093 Fratura e/ou luxação de patela (inclusive osteocondral) - redução incruenta 2

30726115 Fraturas e/ou luxações ao nível do joelho - redução incruenta 2

30726174 Lesões ligamentares agudas - tratamento incruento 4

30727103 Fratura de osso da perna - tratamento conservador 2

30727120 Fraturas de fíbula (inclui descolamento epifisário) - redução incruenta 2



30727146 Fraturas de tíbia e fíbula (inclui descolamento epifisário) - redução incruenta 2

30728096 Fratura de tornozelo - tratamento conservador 2

30728118 Fraturas e/ou luxações ao nível do tornozelo - redução incruenta 2

30728134 Lesões ligamentares agudas ao nível do tornozelo - tratamento incruento 2

30729114 Exérese ungueal 1

30729130 Fratura de osso do pé - tratamento conservador 2

30729149 Fratura e/ou luxações do pé (exceto antepé) - redução incruenta 2

30729165 Fraturas e/ou luxações do antepé - redução incruenta 2

30729335 Tratamento cirúrgico de polidactilia simples 1

30804086 Punção pleural 2

30804116 Retirada de dreno tubular torácico (colocado em outro serviço) 2

30913012
Implante de cateter venoso central por punção, para NPP, QT, Hemodepuração 
ou para infusão de soros/drogas

1

30913020
Instalação de cateter para monitorização hemodinâmica à beira do leito (Swan-
Ganz) 

1

30913071 Dissecção de vaso umbilical com colocação de cateter 1

30913080 Dissecção de veia em RN ou lactente 1

30913098 Dissecção de veia com colocação cateter venoso 1

30913101
Implante cirúrgico de cateter de longa permanência para NPP, QT ou para 
Hemodepuração

1

30913128
Retirada cirúrgica de cateter de longa permanência para NPP, QT ou para 
Hemodepuração

1

30914124 Punção biópsia ganglionar 1

31003206 Colocação de sonda enteral 1

31003362 Fecaloma - remoção manual 1

31003516 Procidência do reto - redução manual 1

31004016 Abscesso anorretal - drenagem 1

31004040 Corpo estranho do reto - retirada 1

31004199 Hemorróidas - tratamento esclerosante (por sessão) 1

31004318 Trombose hemorroidária - exérese 1

31009026 Biópsia de parede abdominal 1

31009247 Paracentese abdominal 1

31103405 Punção e aspiração vesical 1

31103430 Retenção por coágulo - aspiração vesical 1

31203086 Punção da vaginal 1

31206034 Biópsia peniana 1

31206174 Parafimose - redução manual ou cirúrgica 1

31206220 Postectomia 1

31301029 Biópsia de vulva 1

31301037
Cauterização química, ou eletrocauterização, ou criocauterização de lesões da 
vulva (por grupo de até 5 lesões)

2

31301088 Exérese de lesão da vulva e/ou do períneo (por grupo de até 5 lesões) 2

31301100 Incisão e drenagem da glândula de Bartholin ou Skene 2

31302017 Biópsia de vagina 1

31302130
Cauterização química, ou eletrocauterização, ou criocauterização de lesões da 
vagina (por grupo de até 5 lesões)

2

31303021 Biópsia do colo uterino 1

31303072 Excisão de pólipo cervical 1



31303196
Cauterização química, ou eletrocauterização, ou criocauterização de lesões de colo 
uterino (por sessão)

1

31309020 Aspiração manual intra-uterina (AMIU) pós-abortamento 1

31309038
Assistência ao trabalho de parto, por hora (até o limite de 6 horas). Não deverá ser 
considerado se o parto ocorrer na primeira hora após o início da assistência. Após 
a primeira hora, além da assistência, remunera-se o parto (via baixa ou cesariana)

1

31309100 Inversão uterina aguda - redução manual 1

31602231 Anestesia para endoscopia diagnóstica 1

31602240 Anestesia para endoscopia intervencionista 1

40202160 Desobstrução brônquica por broncoaspiração 1

40202399 LaringosCópia/traqueosCópia com exérese de pólipo/nódulo/papiloma 1

40202410 LaringosCópia/traqueosCópia com retirada de corpo estranho (tubo rigido) 1

40202445 LaringosCópia/traqueosCópia para intubação oro ou nasotraqueal 1

40202488 NasofibrolaringosCópia para dignóstico e/ou biópsia 1

40202534 Passagem de sonda naso-enteral 1

40309150
Punção cisternal subocciptal com manometria para coleta de líquido 
cefalorraqueano

1

40309169 Punção lombar com manometria para coleta de líquido cefalorraqueano 1

40401014 Transfusão (ato médico ambulatorial ou hospitalar) 6

40808238
Punção ou biópsia mamária percutânea por agulha fina orientada por US (não 
inclui o exame de base)

1

40813231 Colocação de cateter venoso central ou portocath 1

41301137 Dermatoscopia (por lesão) 5


