
 

 

 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA CNHM Nº 016/2014 
 

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 11/09/2014, 

a serem introduzidas na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos de 2012. 
 

Código Decisão Descrição 

3.03.04.11-3 Inclusão de procedimento Transplante lamelar anterior, porte 10C, 1 Auxiliar e porte anestésico 5 

3.03.04.12-1 Inclusão de procedimento Transplante lamelar posterior, porte 11A, 1 Auxiliar e porte anestésico 5 

3.03.04.13-0 Inclusão de procedimento 
Preparo da membrana amniótica para procedimentos oftalmológicos, porte 
2A e custo operacional 18,800 

3.03.04.14-8 Inclusão de procedimento 
Planejamento personalizado da ablação refrativa com base na análise da 
frente de onda ocular total ou da córnea (monocular), porte 8C e custo 
operacional 20,000 

3.03.06.08-6 Inclusão de procedimento 
Implante refrativo de lente intraocular fácica, porte 9A, 1 auxiliar e porte 
anestésico 4 

3.03.12.13-2 Inclusão de procedimento 
Implante intravítreo de polímero farmacológico de liberação controlada, porte 
9B, 1 auxiliar e porte anestésico 3 

3.03.12.14-0 Inclusão de procedimento 
Fármaco modulação com anti-angiogênico para retinopatia diabética e 
obstrução venosa retiniana, porte 7C, 1 auxiliar e porte anestésico 2 

3.03.12.15-9 Inclusão de procedimento Termoterapia transpupilar, porte 9C, 1 auxiliar e porte anestésico 4 

3.09.04.16-1 Inclusão de procedimento 
Implante de cardiodesfibrilador multissítio – TRC-D (gerador e eletrodos),  
porte 14A, 2 auxiliares e porte anestésico 7 

3.09.04.17-0 Inclusão de procedimento 
Implante de monitor de eventos – (Looper implantável), porte 6A, 1 Auxiliar e 
porte anestésico 3 

3.10.04.35-0 Inclusão de procedimento 
Desarterialização hemorroidária transanal com mucopexia guiada por 
doppler, porte 7B, 1 auxiliar e porte anestésico 2 

3.11.03.59-6 Inclusão de procedimento 
Tratamento da hiperatividade vesical: injeção intravesical de toxina 
botulínica, porte 5B, 1 auxiliar e porte anestésico 3 

3.15.01.01-0 Alteração na nomenclatura De: Transplante de córnea Para: Transplante penetrante da córnea 

4.09.02.07-2 Inclusão de custo operacional UCO 28,000 

4.09.02.08-0 Inclusão de custo operacional UCO 14,000 

4.09.99.00-9 Inclusão na Observação 

7 - Para pacientes internados, os portes dos procedimentos de 
ultrassonografia intervencionista obedecerão ao previsto no item 6 das 
Instruções Gerais; este adicional contudo, não se aplica ao custo 
operacional. Os atendimentos de urgência e emergência obedecerão ao 
disposto no item 2 das Instruções Gerais. 

4.15.01.27-6 Inclusão de procedimento Biometria óptica, porte 2C, custo operacional 8,000 
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