
 

 
RESOLUÇÃO NORMATIVA CNHM Nº 017/2014 

 
AOS MÉDICOS, HOSPITAIS E ENTIDADES CONTRATANTES 

 
A Comissão Nacional de Honorários Médicos e Sociedades Brasileiras de Especialidade comunicam as 

seguintes alterações, revisadas e aprovadas pela Câmara Técnica Permanente da CBHPM de 22/10/2014, 
a serem introduzidas na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos de 2014. 

 
 

Código Decisão Descrição 

4.14.01.56-5 
Código excluído 
(transferido para 2.01.01.23-6) 

Teste de avaliação geriátrica global - AGA 

4.14.01.99-9 
Exclusão de item da 
observação 

5 - Referente ao código 4.14.01.56-5: 
-  É obrigatório para a realização do procedimento AGA: emissão de um 
laudo técnico, em duas vias, fornecido pelo médico geriatra dentro de um 
formulário específico, que serão entregues aos interessados. 
- A realização da AGA poderá ser anual, exceto intercorrências, como: 
infecções agudas, fraturas e acidentes vasculares. A Avaliação geriátrica 
ampla deverá ser realizada apenas por médicos geriatras. 
- O procedimento AGA é excludente à consulta geriátrica padrão. 
 

2.01.01.23-6 
Nova codificação com alteração 
de porte 

Avaliação geriátrica ampla - AGA, porte 3B 

2.01.99.00-7 Inclusão de item da observação 

Referente ao código 2.01.01.23-6: 
- É obrigatório para a realização do procedimento AGA: emissão de um 
laudo técnico, em duas vias, fornecido pelo médico geriatra dentro de um 
formulário específico, que serão entregues aos interessados. 
- A realização da AGA poderá ser anual, exceto intercorrências, como: 
infecções agudas, fraturas e acidentes vasculares. A Avaliação geriátrica 
ampla deverá ser realizada apenas por médicos geriatras. 
- O procedimento AGA é excludente à consulta geriátrica padrão. 
 

2.01.99.00-7 Inclusão de item da observação 

8 - A “Acupuntura por sessão” (código 3.16.01.01-4) é um dos 
procedimentos utilizados pela Acupunturiatria (especialidade médica da 
Acupuntura).  O médico acupunturiatra está apto a realizar o procedimento 
“infiltração de ponto-gatilho ou agulhamento seco por músculo” (código 
2.01.03.30-1), o qual faz parte de sua formação especializada. Entretanto, 
em razão da similaridade de alguns dos mecanismos de ação da 
“acupuntura” e do referido procedimento, quando ambos são realizados em 
associação, recomenda-se a infiltração (ou agulhamento seco) de até dois 
músculos por atendimento, pela possibilidade da desativação de pontos-
gatilhos secundários por meio da acupuntura. Em havendo infiltração de 
fármacos, recomenda-se a realização, quando necessário de até três 
infiltrações em um mesmo músculo num período de seis meses. A 
remuneração do referido procedimento em associação com a “acupuntura 
por sessão” (código 3.16.01.01-4) deverá ocorrer em separado, respeitando-
se os respectivos portes e sem a aplicação de vias de acesso, por não se 
tratar de procedimento de natureza cirúrgica, como estabelecem as 
Instruções Gerais da CBHPM. A associação do referido procedimento com a 
“acupuntura por sessão” (código 3.16.01.01-4) deverá estar de acordo 
com as indicações terapêuticas previstas 

2.01.02.07-0 Alteração de porte Tilt teste – porte alterado de 2A para 4A 

2.01.01.20-1 Alteração na Descrição 

De: Avaliação clínica e eletrônica de paciente portador de marca-passo ou 
sincronizador ou desfibrilador 
Para: Avaliação clínica e eletrônica de paciente portador de marca-passo ou 
sincronizador ou desfibrilador ou monitor de eventos implantável, cardíacos 

2.02.01.05-2 Alteração de porte 
Cardioversão elétrica eletiva (avaliação clínica, eletrocardiográfica, 
indispensável à desfibrilação) – porte alterado de 2C para 5A 

3.09.11.14-1 Alteração de porte 
De: Estudo ultrassonográfico intravascular 
Para: Estudo ultrassonográfico intravascular e/ou intracavitário do coração 

3.09.13.10-1 Inclusão de Porte Anestésico Porte anestésico 3 

3.09.13.01-2 Exclusão de Porte Anestésico Porte anestésico 3 

3.15.04.02-7 Inclusão de Porte Anestésico Porte anestésico 8 



 

3.16.01.99-5 Inclusão de Observação 

A “Acupuntura por sessão” (código 3.16.01.01-4) é um dos procedimentos 
utilizados pela Acupunturiatria (especialidade médica da Acupuntura). O 
médico Acupunturiatra está apto a realizar o procedimento “estimulação 
elétrica transcutânea” (código 3.16.02.18-5), o qual faz parte de seu 
treinamento especializado. Esse procedimento é freqüentemente realizado 
em associação com a “acupuntura por sessão” (código 3.16.01.01-4), em 
razão da ação sinérgica e potencialização recíproca de efeitos que tal 
associação proporciona. Nesse caso, a remuneração dos referidos 
procedimentos deverá ocorrer em separado, respeitando-se os respectivos 
portes e esta associação deve estar de acordo com as indicações 
terapêuticas previstas. 

3.16.02.18-5 Exclusão de Porte Anestésico Porte anestésico 1 

3.16.02.21-5 Exclusão de Porte Anestésico Porte anestésico 1 

3.16.02.34-7 Inclusão de procedimento 
Anestesia realizada pelo anestesiologista em atos médicos que não tenham 
seus portes especialmente previstos ou para as situações de imperativo 
clínico, porte anestésico 3 

4.03.02.88-1 Inclusão de procedimento Ácido micofenólico, dosagem soro, porte 0,50 de 1A, UCO 35,476 

4.03.02.89-0 Inclusão de procedimento Ácidos graxos cadeia longa, porte 4C, UCO 105,578 

4.03.02.90-3 Inclusão de procedimento Ácidos graxos cadeia muito longa, porte 4C, UCO 107,742 

4.03.03.25-0 Inclusão de procedimento 
Sangue oculto nas fezes, pesquisa imunológica, porte 0,01 de 1A, UCO 
1,893 

4.03.03.26-8 Inclusão de procedimento Oograma nas fezes, porte 0,01 de 1A, UCO 0,819 

4.03.04.97-3 Inclusão de procedimento Alfa talassemia por biologia molecular, porte 0,25 de 1A, UCO 10,188 

4.03.08.38-3 Inclusão de procedimento Proteína C reativa, qualitativa, pesquisa, 0,01 de 1A, UCO 1,827 

4.03.08.42-1 Inclusão de procedimento Ameba, pesquisa, porte 0,04 de 1A, UCO 2,188 

4.03.10.51-5 Inclusão de procedimento Pesquisa de antígenos bacterianos, porte 0,01 de 1A, UCO 13,675 

4.03.10.52-3 Inclusão de procedimento Pesquisa de antígenos entamoeba histolytica, porte 0,01 de 1A, UCO 10,462 

4.03.10.56-6 Inclusão de procedimento 
Teste de sensibilidade mycobacterium cepas de bactérias, porte 0,25 de 1A, 
UCO 24,200 

4.03.10.59-0 Inclusão de procedimento Antígenos bacterianos – vários materiais, porte 0,25 de 1A, UCO 14,312 

4.03.10.62-0 Inclusão de procedimento Cultura para agentes multirresistentes, por material, 0,10 de 1A, UCO 3,177  

4.03.10.64-7 Inclusão de procedimento Cultura quantitativa queimados (pele), porte 0,10 de 1A, UCO 9,959 

4.03.10.67-1 Inclusão de procedimento Cultura em leite materno, porte 0,04 de 1A, UCO  4,989 

4.03.10.72-8 Inclusão de procedimento Fungos morfologia – bioquímica, porte 0,04 de 1A, UCO 3,886 

4.03.10.73-6 Inclusão de procedimento 
Identificação de bactérias por método sorológico – bioquímica, porte 0,04 de 
1A, UCO  6,534 

4.03.11.43-0 Inclusão de procedimento Hemoglobina livre na urina (amostra isolada), porte 0,04 de 1A, UCO  3,453 

4.03.11.46-5 Inclusão de procedimento Substâncias redutoras, pesquisa (urina), porte 0,04 de 1A, UCO 5,112 

4.03.11.47-3 Inclusão de procedimento Teste de concentração urinária após DDAVP, porte 0,04 de 1A, UCO 6,601 

4.03.12.19-4 Inclusão de procedimento Coleta de catarro induzida, porte 0,04 de 1A, UCO 4,500 

4.03.12.22-4 Inclusão de procedimento Espectometria de massa em Tandem, porte 4C, UCO 199,878 

4.03.12.23-2 Inclusão de procedimento Identificação de verme, porte 0,04 de 1A, UCO 2,989 

4.03.12.24-0 Inclusão de procedimento Isolamento de microorganismos especiais, porte 0,10 de 1A, UCO 11,700 

4.03.12.26-7 Inclusão de procedimento Líquido pleural citológico, porte 0,04 de 1A, UCO 6,413 

4.03.14.41-3 Inclusão de procedimento Hepatite C (quantitativo) por TMA, porte 0,50 de 1A, UCO 64,370 

4.03.14.42-1 Inclusão de procedimento HPV, genotipagem, porte 0,25 de 1A, UCO 18,071 

4.03.14.44-8 Inclusão de procedimento HPV oncoproteínas virais E6/E7, pesquisa, porte 0,50 de 1A, UCO 65,029 



 

4.03.14.50-2 Inclusão de procedimento HIV amplificação do DNA por PCR, porte 0,10 de 1A, UCO 11,344 

4.03.14.53-7 Inclusão de procedimento Chlamydia, amplificação de DNA por PCR, porte 0,50 de 1A, UCO 35,951 

4.03.14.54-5 Inclusão de procedimento Mycobactéria, amplificação de DNA por PCR, porte 0,25 de 1A, UCO 27,689 

4.03.16.59-9 Inclusão de procedimento AMP cíclico nefrogênico na urina (24h), porte 0,10 de 1A, UCO 9,545 

4.03.16.60-2 Inclusão de procedimento 
AMP cíclico nefrogênico na urina (amostra isolada), porte 0,10 de 1A, UCO 
9,545 

4.03.16.76-9 Inclusão de procedimento Deoxicorticosterona, dosagem, porte 0,04 de 1A, UCO 4,504 

4.03.16.83-1 Inclusão de procedimento Glicose após estímulo – glucagon, porte 0,10 de 1A, UCO 8,090 

4.03.16.86-6 Inclusão de procedimento 
Gonadotrofina coriônica – hemaglutinação ou látex, porte 0,01 de 1A, UCO 
1,670 

4.03.16.87-4 Inclusão de procedimento HGH estímulo com exercício e clonidina, HGH, porte 0,04 de 1A, UCO 5,761 

4.03.16.95-5 Inclusão de procedimento Insulina livre, porte 0,50 de 1A, UCO 39,691 

4.03.16.96-3 Inclusão de procedimento Insulina total e livre, porte 0,50 de 1A, UCO 37,814 

4.03.17.08-0 Inclusão de procedimento Prova de sobrecarga de glicose para insulina, porte 0,10 de 1A, UCO7,322 

4.03.17.12-9 Inclusão de procedimento Teste com ACTH para dosagem de DHEA, PORTE 0,04 de 1A, UCO4,429 

4.03.17.13-7 Inclusão de procedimento 
Teste com cálcio para dosar calcitonina (Calcitonina após estímulo com 
cálcio), PORTE 0,10 de 1A, UCO 11,458 

4.03.17.14-5 Inclusão de procedimento 
Teste com cortrosina para 17-alfa-hidroxiprogesterona, porte 0,04 de 1A, 
UCO 5,219 

4.03.17.15-3 Inclusão de procedimento Teste com estímulo para renina após captopril, porte 0,10 de 1A, UCO 8,979 

4.03.17.16-1 Inclusão de procedimento 
Teste de estímulo com cortrosina para 11-desoxicortisol, porte 0,10 de 1A, 
UCO 9,809 

4.03.17.17-0 Inclusão de procedimento 
Teste de estímulo com TRH para dosagem de GH, porte 0,10 de 1A, UCO 
7,017 

4.03.17.18-8 Inclusão de procedimento 
Teste de estímulo do GH pela insulina (4 dosagens de GH), porte 0,10 de 
1A, UCO 7,964 

4.03.17.19-6 Inclusão de procedimento 
Teste de estímulo do GH pelo exercício (cada dosagem de GH), porte 0,04 
de 1A, UCO 5,012 

4.03.17.20-0 Inclusão de procedimento 
Teste de estímulo do GH pelo glucagon (4 dosagens de GH), porte 0,10 de 
1A, UCO 13,441 

4.03.17.22-6 Inclusão de procedimento 
Teste de supressão do GH pela sobrecarga de glicose (cada dosagem de 
GH), porte 0,04 de 1A, UCO 6,259 

4.03.17.26-9 Inclusão de procedimento 
Curva insulínica e glicêmica (2 dosagens), dosagem, porte 0,04 de 1A, UCO 
5,956 

4.03.17.27-7 Inclusão de procedimento 
Curva insulínica e glicêmica (3 dosagens), dosagem, porte 0,01 de 1A, UCO 
8,484 

4.03.17.28-5 Inclusão de procedimento 
Curva insulínica e glicêmica (4 dosagens), dosagem, porte 0,01 de 1A, UCO 
10,985 

4.03.17.29-3 Inclusão de procedimento 
Curva insulínica e glicêmica (5 dosagens), dosagem, porte 0,01 de 1A, UCO 
13,529 

4.03.17.39-0 Inclusão de procedimento 
Curva insulínica e glicêmica (6 dosagens), dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 
15,939 

4.03.17.37-4 Inclusão de procedimento Cortisol ritmo (2 dosagens), porte 0,04 de 1A, UCO 6,042 

4.03.17.40-4 Inclusão de procedimento Metanefrinas urinária após clonidina, porte 0,04 de 1A, UCO 6,026 

4.03.17.41-2 Inclusão de procedimento 
Paratormônio, proteína relacionada, dosagem, porte 0,25 de 1A. UCO 
27,689 

4.03.17.42-0 Inclusão de procedimento 
Proteína ligadora do hormônio de crescimento (HGH), dosagem, porte 0,01 
de 1A, UCO 2,783 

4.03.17.43-9 Inclusão de procedimento Restrição hídrica, teste, porte 0,25 de 1A, UCO 14,587 

4.03.17.47-1 Inclusão de procedimento 
Prova funcional de estímulo da prolactina após TRH sem fornecimento do 
medicamento (por dosagem), porte 0,04 de 1A, UCO 4,615 

4.03.19.04-0 Inclusão de procedimento 
Cadeia Kappa-Lambda leve livre - sangue ou urina, porte 0,50 de 1A, UCO 
37,971 

4.03.19.09-1 Inclusão de procedimento Fator X ativado, porte 0,10 de 1A, UCO 10,098 

4.03.19.11-3 Inclusão de procedimento Hemácias, contagem, porte 0,01 de 1A, UCO 1,094 



 

4.03.19.13-0 Inclusão de procedimento Hemoglobina fetal, dosagem, porte 0,04 de 1A, UCO 2,791 

4.03.19.17-2 Inclusão de procedimento Microesferócitos, pesquisa de, porte 0,04 de 1A, UCO 5,964 

4.03.19.19-9 Inclusão de procedimento Neutrófilos, pesquisa de, porte 0,01 de 1A , UCO 1,335 

4.03.19.22-9 Inclusão de procedimento Hemoglobina H, pesquisa, porte 0,01 de 1A , UCO 1,737 

4.03.19.25-3 Inclusão de procedimento 
Prova funcional DDAVP – Von Willebrand (1 hora), porte 0,50 de 1A, UCO 
63,930 

4.03.19.28-8 Inclusão de procedimento Teste cruzado de grupos sanguíneos, porte 0,04 de 1A , UCO 4,825 

4.03.19.29-6 Inclusão de procedimento 
Teste de estímulo DDAQVP para dosagem de cortisol e ACTH, porte 0,10 
de 1A, UCO 12,471 

4.03.19.33-4 Inclusão de procedimento CD52, marcador isolado, porte 0,10 de 1A, UCO 7,050 

4.03.19.36-9 Inclusão de procedimento CD3, imunofenotipagem, porte 0,10 de 1A, UCO 8,284 

4.03.19.37-7 Inclusão de procedimento CD34, imunofenotipagem, porte 0,25 de 1A, UCO 26,712 

4.03.19.38-5 Inclusão de procedimento Ciclina D1, imunofenotipagem, porte 0,50 de 1A, UCO 69,684 

4.03.19.39-3 Inclusão de procedimento Adesividade plaquetária, porte 0,10 de 1A, UCO 13,369 

4.03.19.40-7 Inclusão de procedimento Tempo de coagulação ativado (TCA), porte 0,01 de 1A , UCO 2,398 

4.03.19.41-5 Inclusão de procedimento 
Teste de viabilidade celular, citometria de fluxo, outros materiais, porte 0,10 
de 1A, UCO 13,369 

4.03.19.43-1 Inclusão de procedimento Cross match plaquetário, porte 0,10 de 1A , UCO 12,796 

4.03.19.44-0 Inclusão de procedimento Fator II, dosagem do inibidor, porte 0,10 de 1A, UCO 10,655 

4.03.19.45-8 Inclusão de procedimento Fator VII, dosagem do inibidor, porte 0,10 de 1A , UCO 10,098 

4.03.19.46-6 Inclusão de procedimento Fibrinogênio quantitativo, nefelometria, porte 0,01 de 1A, UCO 1,203 

4.03.19.47-4 Inclusão de procedimento Hemoglobinopatia, neonatal, sangue periférico, porte 0,04 de 1A, UCO 3,660 

4.03.21.02-9 Inclusão de procedimento Deficiência da MCAD, porte 0,25 de 1A, UCO 13,397 

4.03.21.09-6 Inclusão de procedimento Dosagem de ferro em tecido hepático, porte 0,50 de 1A, UCO 47,227 

4.03.21.14-2 Inclusão de procedimento Efexor, dosagem, porte 0,50 de 1A, UCO 51,325 

4.03.21.20-7 Inclusão de procedimento Homocistina, dosagem, porte 0,04 de 1A, UCO 2,643 

4.03.21.22-3 Inclusão de procedimento 
Carbapenem, dosagem – Meropenem e Imipenem, porte 0,01 de 1A , UCO 
1,133 

4.03.21.23-1 Inclusão de procedimento Índice de saturação de ferro, porte 0,01 de 1A, UCO 1,133 

4.03.21.31-2 Inclusão de procedimento Itraconazol, porte 0,50 de 1A, UCO 46,292 

4.03.21.34-7 Inclusão de procedimento Levetiracetam, dosagem, porte 0,25 de 1A , UCO 22,790 

4.03.21.38-0 Inclusão de procedimento Marcadores cardíacos diagnósticos, porte 0,25 de 1A , UCO 21,111 

4.03.21.41-0 Inclusão de procedimento Neurontin, porte 0,25 de 1A, UCO 23,011 

4.03.21.46-0 Inclusão de procedimento Paroxetina, dosagem, porte 0,50 de 1A, UCO 45,324 

4.03.21.50-9 Inclusão de procedimento Porfirinas fracionadas plasmáticas, porte 0,50 de 1A, UCO 29,925 

4.03.21.56-8 Inclusão de procedimento Sirolimus, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 23,857 

4.03.21.61-4 Inclusão de procedimento Topiramato, dosagem (sangue), porte 0,25 de 1A , UCO 24,503 

4.03.21.68-1 Inclusão de procedimento Vigabatrina, dosagem, porte 0,10 de 1A, UCO 7,717 

4.03.21.70-3 Inclusão de procedimento Ceftriaxona, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 27,180 

4.03.21.71-1 Inclusão de procedimento Clindamicina, dosagem, porte 0,10 de 1A, UCO 13,800 

4.03.21.72-0 Inclusão de procedimento Clobazam, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 13,916 

4.03.21.73-8 Inclusão de procedimento Clonazepan, dosagem, porte 0,10 de 1A, UCO 9,960 



 

4.03.21.75-4 Inclusão de procedimento Clozapina, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 16,916 

4.03.21.76-2 Inclusão de procedimento 
Colinesterase com inibição de Dibucaina, porte 0,25 de 1A, UCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
27,219 

4.03.21.77-0 Inclusão de procedimento Disopiramida, dosagem, porte 0,50 de 1A, UCO 34,443 

4.03.21.78-9 Inclusão de procedimento Dissulfiram, dosagem, porte 4C, UCO 63,764 

4.03.21.79-7 Inclusão de procedimento Doxepina, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 17,301 

4.03.21.80-0 Inclusão de procedimento Flunitrazepam, dosagem, porte  0,50 de 1A , UCO 28,988 

4.03.21.81-9 Inclusão de procedimento Fluoxetina, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 23,453 

4.03.21.82-7 Inclusão de procedimento Galactocerebrosidase, dosagem, porte 0,50 de 1A, UCO 46,355 

4.03.21.91-6 Inclusão de procedimento Lorazepam, dosagem, porte de 0,25 de 1A, UCO 19,141 

4.03.21.96-7 Inclusão de procedimento Manganês sérico, dosagem, porte 0,04 de 1A , UCO 2,860 

4.03.21.97-5 Inclusão de procedimento Maprotilina, dosagem, porte 0,25 de 1A , UCO 21,971 

4.03.21.98-3 Inclusão de procedimento Midazolam, dosagem, porte 0,50 de 1A , UCO 59,322 

4.03.22.02-5 Inclusão de procedimento Pirimetamina, dosagem, porte 0,50 de 1A , UCO 53,073 

4.03.22.05-0 Inclusão de procedimento Sulfametoxazol, dosagem, porte 0,50 de 1A , UCO 34,443 

4.03.22.08-4 Inclusão de procedimento Swelling test, porte 0,04 de 1A , UCO 4,849 

4.03.22.11-4 Inclusão de procedimento Vancomicina, dosagem, porte 0,10 de 1A , UCO 10,561 

4.03.22.15-7 Inclusão de procedimento Ácido fitânico, porte 4C , UCO 105,134 

4.03.22.16-5 Inclusão de procedimento Ácido hialurônico (líquido sinovial), porte 0,25 de 1A , UCO 17,898 

4.03.22.17-3 Inclusão de procedimento Iduronato-2 sulfatase, dosagem, porte 0,25 de 1A , UCO 16,624 

4.03.22.18-1 Inclusão de procedimento N-Acetilgalactosaminidase, dosagem, porte 0,10 de 1A , UCO 11,719 

4.03.22.19-0 Inclusão de procedimento N-Acetilglicosaminidase, dosagem, porte 0,10 de 1A , UCO 12,545 

4.03.22.22-0 Inclusão de procedimento Pentaclorofenol, dosagem, porte 0,10 de 1A , UCO 10,149 

4.03.22.24-6 Inclusão de procedimento Receptor solúvel de transferrina, porte 0,25 de 1A , UCO 22,035 

4.03.22.27-0 Inclusão de procedimento Ácido cítrico (Citrato), dosagem no sangue, porte 0,04 de 1A , UCO 6,663 

4.03.22.28-9 Inclusão de procedimento Ácido cítrico (Citrato), dosagem no esperma, porte 0,01 de 1A , UCO 1,448 

4.03.22.30-0 Inclusão de procedimento Curva glicêmica clássica (5 dosagens), porte 0,04 de 1A , UCO 2,840 

4.03.22.31-9 Inclusão de procedimento Everolimus, dosagem, porte 0,10 de 1A , UCO 11,487 

4.03.22.35-1 Inclusão de procedimento 10,11 Epóxido carbamazepina, soro, porte 0,04 de 1A , UCO 6,942 

4.03.22.36-0 Inclusão de procedimento Alfa fetoproteína L3, líquor, porte 0,04 de 1A , UCO 2,533 

4.03.22.37-8 Inclusão de procedimento Albumina, liquor, porte 0,01 de 1A , UCO 1,515 

4.03.22.38-6 Inclusão de procedimento Alfa-galactosidade, dosagem plasmática, porte 0,25 de 1A , UCO 26,152 

4.03.22.39-4 Inclusão de procedimento Alfa L-iduronase, plasma, porte 0,25 de 1A , UCO 20,711 

4.03.22.40-8 Inclusão de procedimento Bicarbonato na urina, amostra isolada, porte 0,10 de 1A , UCO 9,821 

4.03.22.43-2 Inclusão de procedimento Cobre eritrocitário, dosagem, porte 0,04 de 1A , UCO 4,126 

4.03.22.46-7 Inclusão de procedimento Índice de ácido úrico / creatinina, porte 0,01 de 1A , UCO 1,180 

4.03.22.47-5 Inclusão de procedimento Índice de cálcio / creatinina , porte 0,01 de 1A , UCO 1,263 

4.03.22.48-3 Inclusão de procedimento Índice de proteína / creatinina , porte 0,01 de 1A , UCO 1,208 

4.03.22.49-1 Inclusão de procedimento Tripsina, dosagem, porte 0,04 de 1A , UCO 4,424 



 

4.03.22.50-5 Inclusão de procedimento Zinco eritrociário, dosagem, porte 0,04 de 1A , UCO 4,460 

4.03.22.56-4 Inclusão de procedimento Amiloidose – TTR, porte 4C , UCO 385,104 

4.03.23.47-1 Inclusão de procedimento HLA locus C , porte 0,25 de 1A , UCO 26,588 

4.03.23.48-0 Inclusão de procedimento Imunofenotipagem T e B, porte 0,25 de 1A , UCO 18,994 

4.03.23.51-0 Inclusão de procedimento Lyme por Western Blot, porte 0,50 de 1A , UCO 58,839 

4.03.23.55-2 Inclusão de procedimento Neuropatia motora, painel , porte 0,50 de 1A , UCO 40,909 

4.03.23.59-5 Inclusão de procedimento Pesquisa de adenovírus , porte 0,10 de 1A , UCO 7,362 

4.03.23.88-9 Inclusão de procedimento ZAP-70 , porte 0,50 de 1A , UCO 45,778 

4.03.24.04-4 Inclusão de procedimento Coxsackie A9, anticorpos IgM , porte 0,10 de 1A , UCO 12,750 

4.03.24.05-2 Inclusão de procedimento Coxsackie B1-6, anticorpos IgM , porte 0,10 de 1A , UCO 11,856 

4.03.24.06-0 Inclusão de procedimento 
Epstein BARR vírus antígeno precoce, anticorpos , porte 0,10 de 1A , UCO 
11,072 

4.03.24.07-9 Inclusão de procedimento HIV1/2, anticorpos (teste rápido) , porte 0,04 de 1A , UCO 6,273 

4.03.24.36-2 Inclusão de procedimento Hepatite E, anticorpos IgG, porte 4C, UCO 69,820 

4.03.24.37-0 Inclusão de procedimento Hepatite E, anticorpos IgM, porte 4C, UCO 108,542 

4.03.24.38-9 Inclusão de procedimento 
HLA-DQ, teste de histocompatibilidade de alta resolução, sague total , porte 
0,50 de 1A , UCO 58,486 

4.04.03.19-0 Alteração na UCO De: 4,840 Para: 9,770 

4.04.03.24-6 Alteração de Porte e UCO Porte De: 1B Para: 0,50 de 1A  -  UCO De: 15,380 Para: 27,582 

4.04.03.25-4 Alteração de Porte e UCO Porte De: 1B Para: 0,50 de 1A  -  UCO De: 48,500 Para: 64,040 

4.04.03.40-8 Alteração de Porte e UCO Porte De: 0,10 de 1A Para: 0,04 de 1A  -  UCO De: 0,970 Para: 4,461 

4.04.03.42-4 Alteração de Porte e UCO Porte De: 0,10 de 1A Para: 0,04 de 1A  -  UCO De: 3,010 Para: 6,164 

4.04.03.98-0 Alteração na UCO De: 2,170 Para: 12,471 

4.06.01.34-0 Inclusão de procedimento Citólogico em líquido ascético, porte 0,04 de 1A , UCO 6,775 

4.06.01.35-8 Inclusão de procedimento Citológico em líquido pericárdio, porte 0,04 de 1A , UCO 6,775 

4.06.01.36-6 Inclusão de procedimento Citológico em líquido sinovial, porte 0,04 de 1A , UCO 6,775 

4.06.01.37-4 Inclusão de procedimento Citológico em outros materiais, porte 0,04 de 1A , UCO 6,775 

4.06.01.38-2 Inclusão de procedimento 
DNA citometria de fluxo parafina – outros materiais, porte 0,25 de 1A , UCO 
25,526 

4.06.01.39-0 Inclusão de procedimento Imprint de gânglio, porte 0,10 de 1A , UCO 9,628 

4.06.01.40-4 Inclusão de procedimento Imprint de medula óssea, porte 0,04 de 1A , UCO 3,732 

4.06.01.43-9 Inclusão de procedimento 
Instabilidade de microssatélites (MSI), detecção por PCR, bloco de parafina, 
porte 4C , UCO 123,080 

4.13.01.18-8 
Alteração do Porte e  
Inclusão de UCO  

Porte De: 1B Para: 0,04 de 1B  -  UCO 3,554 

4.13.01.21-8 
Alteração do Porte e  
Inclusão de UCO  

Porte De: 1B Para: 0,04 de 1A  -  UCO 2.972 

4.13.01.22-6 
Alteração do Porte e  
Inclusão de UCO  

Porte De: 1B Para: 0,04 de 1A  -  UCO 2,058 

4.13.01.39-0 
Alteração na descrição, no 
Porte e Inclusão de UCO  

De: Coleta de raspado dérmico em lesões e sítios específicos para 
baciloscopia,(por sítio) Para: Coleta de raspado dérmico em lesões e sítios 
específicos para baciloscopia 
Porte De: 0,50 de 1A Para: 0,04 de 1A  -  UCO 3,453 

4.14.01.25-5 
Alteração do Porte e  
Inclusão de UCO  

Teste de Mitsuda, porte 0,10 de 1A, UCO 12,005 

   



 

   

4.02.02.99-2 Alteração de Observação 

De: 2. Nos portes dos procedimentos intervencionistas já estão incluídos os 
respectivos exames diagnósticos. Contudo, quando realizados dois ou mais 
procedimentos intervencionistas, a valoração destes atos obedecerá ao item 
4.1 das Instruções Gerais, desde que não haja um código específico para o 
conjunto. 
Para: 2. Nos portes dos procedimentos intervencionistas já estão incluídos 
os respectivos exames diagnósticos. Contudo, quando realizados dois ou 
mais procedimentos intervencionistas pela mesma via de acesso, a 
valoração destes obedecerá ao item 4.1 das Instruções Gerais, desde que 
não haja um código específico para o conjunto 

4.02.02.99-2 Alteração de Observação 

De: 4. Os custos operacionais de Endoscopia Digestiva, não incluem os 
produtos médicos de uso único, os produtos médicos reutilizáveis e 
medicamentos, que deverão ser ressarcidos tomando-se como base as 
listagens de preços vigentes no mercado. Os custos operacionais referentes 
às Ecoendoscopias e Enteroscopias serão ajustados diretamente e de 
comum acordo entre as partes. 
Para: 4. Os custos operacionais de Endoscopia Digestiva, não incluem 
materiais de consumo (acessórios, descartáveis e medicamentos), que 
deverão ser ressarcidos tomando-se como base as listagens de preços 
vigentes no mercado. Os custos operacionais referentes às Ecoendoscopias 
e Enteroscopia do intestino delgado com cápsula endoscópica serão 
ajustados diretamente e de comum acordo entre as partes. 

4.02.01.13-9 Alteração na descrição 
De: Endoscopia digestiva alta com magnificação  
Para: Endoscopia digestiva alta com cromoscopia e magnificação 

4.02.01.14-7 Alteração na descrição 
De: Enteroscopia  
Para: Enteroscopia (push enteroscopia) 

4.02.02.13-5 Alteração na descrição 
De: Colonoscopia com magnificação e tatuagem  
Para: Colonoscopia com cromoscopia e magnificação 

4.02.02.25-9 Alteração na descrição 
De: Esclerose de varizes de esôfago, estômago ou duodeno 
Para: Esclerose ou hemostasia química de varizes ou outras patologias 
hemorrágicas de esôfago, estômago ou duodeno 

4.02.02.30-5 Alteração na descrição 
De: Hemostasia térmica por endoscopia 
Para: Hemostasia térmica do esôfago, estômago ou duodeno 

4.02.02.33-0 Alteração na descrição 
De: Injeção de substância medicamentosa por endoscopia 
Para: Injeção de substância química não hemostática por endoscopia 

4.02.02.47-0 Alteração na descrição 
De: Mucosectomia 
Para: Mucosectomia do esôfago, estômago ou duodeno 

4.04.04.55-2 Inclusão de procedimento 
Controle bacteriológico para concentrado de plaquetas, porte 0,10 de 1A, 
UCO 2,214 

4.04.02.16-9 Exclusão de procedimento Unidade de concentrado de plaquetas (dupla centrifugação) 

4.04.02.10-0 Exclusão de procedimento Unidade de sangue total 

4.04.03.87-4 Exclusão de procedimento 
Detecção de consumo de oxigênio (O2) por unidade de concentrado de 
plaquetas (por unidade de concentrado de plaquetas de doador múltiplo) 

4.04.03.88-2 Exclusão de procedimento 
Detecção de consumo de oxigênio (O2) por unidade de concentrado de 
plaquetas (por unidade de concentrado de plaquetas por aférese) 

4.04.03.09-2 Exclusão de procedimento Determinação de conteúdo de DNA - Citômetro de Fluxo 

4.04.03.93-9 Exclusão de procedimento Doação autóloga com recuperação intra-operatória 

4.04.03.11-4 Exclusão de procedimento Eletroforese de hemoglobina por unidade de sangue total 

4.04.03.96-3 Exclusão de procedimento 
Exames imunohematológicos em recém-nascidos: tipificação ABO e RH, 
pesquisa de D fraco RH(D) e prova da antiglobulina direta 

4.04.03.97-1 Exclusão de procedimento 
Imuno-hematológicos: tipificação ABO, incluindo tipagem reversa e 
determinação do fator RH (D), incluindo prova para D-fraco e pesquisa e 
identificação de anticorpos séricos irregulares antieritrocitários 

4.04.03.90-4 Exclusão de procedimento NAT/HBV - por unidade de sangue total 

4.04.03.27-0 Exclusão de procedimento NAT/HCV por unidade de sangue total 

4.04.03.29-7 Exclusão de procedimento NAT/HIV por unidade de sangue total 

4.04.03.39-4 Exclusão de procedimento Pesquisa de hemoglobina S por unidade de sangue total - gel teste 

4.04.04.17-0 Exclusão de procedimento 
Quantificação de CD14 da coleta de células tronco periféricas para 
Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH) alogênico 



 

4.04.04.18-8 Exclusão de procedimento 
Quantificação de CD19 da coleta de células tronco periféricas para 
Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH) alogênico 

4.04.03.43-2 Exclusão de procedimento 
S. Anti-HTLV-I + HTLV-II (determinação conjunta) por unidade de sangue 
total 

4.04.03.45-9 Exclusão de procedimento S. Chagas EIE por unidade de sangue total 

4.04.03.63-7 Exclusão de procedimento S. Chagas HA por unidade de sangue total 

4.04.03.65-3 Exclusão de procedimento S. Chagas IFI por unidade de sangue total 

4.04.03.67-0 Exclusão de procedimento S. Hepatite B (HBsAg) RIE ou EIE por unidade de sangue total 

4.04.03.47-5 Exclusão de procedimento S. Hepatite B anti-HBC por unidade de sangue total 

4.04.03.49-1 Exclusão de procedimento S. Hepatite C anti-HCV por unidade de sangue total 

4.04.03.51-3 Exclusão de procedimento S. HIV EIE por unidade de sangue total 

4.04.03.53-0 Exclusão de procedimento S. Malária IFI por unidade de sangue total 

4.04.03.55-6 Exclusão de procedimento S. Sífilis EIE por unidade de sangue total 

4.04.03.57-2 Exclusão de procedimento S. Sífilis FTA - ABS por unidade de sangue total 

4.04.03.59-9 Exclusão de procedimento S. Sífilis HA por unidade de sangue total 

4.04.03.61-0 Exclusão de procedimento S. Sífilis VDRL por unidade de sangue total 

4.04.03.99-8 Exclusão de procedimento 
Tipificação ABO, incluindo tipagem reversa no sangue do receptor (sem 
tipagem reversa até 4 meses de idade) 

4.04.03.73-4 Exclusão de procedimento TMO - cultura de linfócitos doador e receptor 

4.04.03.84-0 Exclusão de procedimento Transaminase pirúvica - TGP ou ALT por componente hemoterápico 

4.04.03.85-8 Exclusão de procedimento Transaminase pirúvica - TGP ou ALT por unidade de sangue total 

4.04.99.00-6 Alteração de Observação 

De: 4 - As reações sorológicas, pela sua multiplicidade e pelas diferenças  
regionais, serão valoradas de acordo com as necessidades, com códigos  
individualizados e fracionados para os casos de uso de componentes 
hemoterápicos. 
Para: 4 - As reações sorológicas, pela sua multiplicidade e pelas diferenças 
regionais, serão valoradas de acordo com as necessidades e com códigos 
individualizados. 

4.04.99.00-6 Alteração de Observação 

De: 5: Nas exsanguíneo-transfusões, transfusões fetais intra-uterinas, 
operações de processadora automática de sangue, coleta de medula óssea 
por punção para transplante, coleta de célula tronco por processadora 
automática para transplante de medula óssea, coleta de célula tronco de 
sangue de cordão umbilical para transplante de medula óssea, aplicação de 
medula óssea ou célula tronco periférica, acompanhamento hospitalar/dia do 
transplante de medula óssea, bem como consulta hemoterápica, quando 
solicitada, serão atribuídos a estes atos médicos os portes previstos nesta 
Classificação. Nos casos de coleta de medula óssea por punção, serão 
necessários dois médicos auxiliares e um médico anestesista. Os atos 
médicos dos auxiliares devem ser valorados de acordo com o disposto no 
item 5 das Instruções Gerais. 
Para: 5 - Nas exsanguíneo-transfusões, transfusões fetais intra-uterinas, 
operações de processadora automática de sangue, coleta de medula óssea 
por punção para transplante, coleta de célula tronco por processadora 
automática para transplante de medula óssea, coleta de célula tronco de 
sangue de cordão umbilical para transplante de medula óssea, aplicação de 
medula óssea ou célula tronco periférica, acompanhamento hospitalar/dia do 
transplante de medula óssea, bem como consulta hemoterápica,  serão 
atribuídos a estes atos médicos os portes previstos nesta Classificação. Nos 
casos de coleta de medula óssea por punção, serão necessários dois 
médicos auxiliares e um médico anestesista. Os atos médicos dos auxiliares 
devem ser valorados de acordo com o disposto no item 5 das Instruções 
Gerais. 

   



 

   

4.04.99.00-6 Alteração de Observação 

De: 6 - O porte atribuído ao ato médico transfusional refere-se a instalação 
do sangue e/ou seus componentes no paciente sob responsabilidade do 
médico hemoterapeuta e o auxílio no tratamento das reações adversas que 
possam ocorrer em decorrência da transfusão. Cabe um porte para cada 
unidade hemoterápica aplicada ou retirada (como em sangria terapêutica ou 
Plasmaférese Terapêutica Manual. Nos casos de acompanhamento pelo 
médico terapeuta, exclusivamente de um ato transfusional durante toda a 
sua duração em regime ambulatorial, esse item será substituído pelo item 
4.04.01.02-2. 
Para: 6 - O porte atribuído ao ato médico transfusional refere-se a instalação 
do sangue e/ou seus componentes no paciente sob responsabilidade do 
médico hemoterapeuta e o auxílio no tratamento das reações adversas que 
possam ocorrer em decorrência da transfusão. Cabe um porte para cada 
unidade hemoterápica aplicada ou retirada (como em sangria terapêutica ou 
Plasmaférese Terapêutica Manual. Nos casos de acompanhamento 
presencial pelo médico terapeuta, de um ato transfusional durante toda a 
sua duração em regime ambulatorial, esse item será substituído pelo item 
4.04.01.02-2”. 

4.07.10.03-3 Exclusão de procedimento Tratamento da policitemia vera 

4.08.06.20-0 Inclusão de procedimento RX – Videodefecograma, porte 3B, UCO 4,080, Filme 0,2304, Inc 8 

4.08.07.08-8 Inclusão de procedimento RX – Pênis, porte 1B, UCO 1,22, Filme 0,1728, Inc 2 

4.09.01.61-0 Inclusão de procedimento US – Crânio para criança, porte 2C, UCO 4,130, Filme 0,34, Inc 2 

4.10.01.27-3 Inclusão de procedimento TC – Mandíbula, porte 3B, UCO 22,380, Filme 1,00 

4.10.01.28-1 Inclusão de procedimento TC – Maxilar, porte 3B, UCO 22,380, filme 1,00 

4.10.02.05-9 Inclusão de procedimento 
Artro-TC (esternoclavicular ou ombro ou cotovelo ou punho ou sacroilíacas 
ou coxofemoral ou joelho ou tornozelo) – unilateral, porte 4C, UCO 22,680, 
filme 1,5000 

4.14.01.99-9 
Alteração e inclusão de itens de 
observação 

1.1 Extratos alergênicos utilizados nos testes cutâneo-alérgicos e de contato 
serão cobrados separadamente, de acordo com valores vigentes. 
1.2 Custos operacionais referentes a acessórios e descartáveis utilizados na 
realização dos testes cutâneo-alérgicos e de contato serão ajustados 
diretamente e de comum acordo entre as partes. 
1.3 Os portes atribuídos aos procedimentos de testes cutâneo-alérgicos e de 
contato realizados pelo(a) Alergologista referem-se exclusivamente ao ato 
médico. 

 
 

São Paulo, outubro de 2014 
 
 

Dr. Emilio Cesar Zilli 
Presidente da Câmara Técnica Permanente da CBHPM 


