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Procedimentos de Alta Complexidade - RN nº 465/2021
Descrição TUSS
Tilt teste
Fototerapia com UVA (PUVA) (por sessão)
Sessão de oxigenoterapia hiperbárica (por sessão de 2 horas)
Terapia oncológica com altas doses - planejamento e 1º dia de tratamento
Terapia oncológica com altas doses - por dia subsequente de tratamento
Terapia oncológica com aplicação de medicamentos por via intracavitária ou intratecal - por procedimento
Terapia oncológica com aplicação intra-arterial ou intravenosa de medicamentos em infusão de duração mínima de 6 horas - planejamento e 1º dia de tratamento
Terapia oncológica com aplicação intra-arterial ou intravenosa de medicamentos em infusão de duração mínima de 6 horas - planejamento e 1º dia de tratamento
Terapia oncológica com aplicação intra-arterial ou intravenosa de medicamentos em infusão de duração mínima de 6 horas - planejamento e 1º dia de tratamento
Terapia oncológica com aplicação intra-arterial ou intravenosa de medicamentos em infusão de duração mínima de 6 horas - por dia subsequente de tratamento
Terapia oncológica com aplicação intra-arterial ou intravenosa de medicamentos em infusão de duração mínima de 6 horas - por dia subsequente de tratamento
Terapia oncológica com aplicação intra-arterial ou intravenosa de medicamentos em infusão de duração mínima de 6 horas - por dia subsequente de tratamento
Terapia oncológica - planejamento e 1º dia de tratamento
Terapia oncológica - por dia subsequente de tratamento
Terapia imunobiológica intravenosa (por sessão) - ambulatorial
Terapia imunobiológica subcutânea (por sessão) ambulatorial
Terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer
Terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer
Terapia anti-reabsortiva óssea intravenosa – ambulatorial
Acompanhamento clínico de transplante renal no período de internação do receptor e do doador (pós-operatório até 15 dias)
Terapia oncológica com aplicação intra-arterial de medicamentos, em regime de aplicação peroperatória, por meio de cronoinfusor ou perfusor extra-corpórea
Terapia imunobiológica intravenosa (por sessão) - hospitalar
Terapia imunobiológica subcutânea (por sessão) - hospitalar
Terapia anti-reabsortiva óssea intravenosa – hospitalar
Terapia imunobiológica intramuscular (por sessão) - hospitalar
PTK ceratectomia fototerapêutica - monocular
Infusão intravítrea de medicação anti-inflamatória
Tratamento ocular quimioterápico com anti-angiogênico. Programa de 24 meses. Uma sessão por mês (por sessão)
Injeção de toxina botulínica - monocular
Implante coclear (exceto a prótese)
Cirurgia para prótese auditiva percutânea ancorada no osso unilateral (primeira implantação ou substituição)
Transposições (vasos, câmaras) - em defeitos cardíacos congenitos

30904013
30904021
30904161
30904170
30909031
30909155
30911028
30911036

Cárdio-estimulação transesofágica (CETE), terapêutica ou diagnóstica
Implante de desfibrilador interno, placas e eletrodos
Implante de cardiodesfibrilador multissítio - TRC-D (gerador e eletrodos)
Implante de monitor de eventos (Looper implantável)
Hemodiálise crônica (por sessão)
Hemodialfiltração online (HDF-OL)
Avaliação fisiológica da gravidade de obstruções (cateter ou guia)
Biópsia endomiocárdica

30911044
30911052
30911060
30911079
30911087
30911095
30911109
30911125
30911133
30911141
30911150
30911176
30912016
30912024
30912032
30912040
30912059
30912067
30912075
30912083
30912091
30912105
30912113
30912121
30912130

Cateterismo cardíaco D e/ou E com ou sem cinecoronariografia / cineangiografia com avaliação de reatividade vascular pulmonar ou teste de sobrecarga hemodinânica
Cateterismo cardíaco D e/ou E com estudo cineangiográfico e de revascularização cirúrgica do miocárdio
Cateterismo cardíaco direito com estudo angiográfico da artéria pulmonar
Cateterismo cardíaco E e/ou D com cineangiocoronariografia e ventriculografia
Cateterismo cardíaco E e/ou D com cineangiocoronariografia, ventriculografia e estudo angiográfico da aorta e/ou ramos tóraco-abdominais e/ou membros
Cateterismo E e estudo cineangiográfico da aorta e/ou seus ramos
Cateterização cardíaca E por via transeptal
Estudo hemodinâmico das cardiopatias congênitas estruturalmente complexas (menos: CIA, CIV, PCA, Co, AO, estenose aórtica e pulmonar isoladas)
Estudo hemodinâmico de cardiopatias congênitas e/ou valvopatias com ou sem cinecoronariografia ou oximetria
Estudo ultrassonográfico intravascular
Mapeamento de feixes anômalos e focos ectópicos por eletrofisiologia intracavitária, com provas
Mapeamento Eletrofisiológico Cardíaco Convencional
Ablação de circuito arritmogênico por cateter de radiofrequência
Angioplastia transluminal da aorta ou ramos ou da artéria pulmonar e ramos (por vaso)
Angioplastia transluminal percutânea de múltiplos vasos, com implante de stent
Angioplastia transluminal percutânea por balão (1 vaso)
Atriosseptostomia por balão
Atriosseptostomia por lâmina
Emboloterapia
Colocação de cateter intracavitário para monitorização hemodinâmica
Implante de prótese intravascular na aorta/pulmonar ou ramos com ou sem angioplastia
Implante de stent coronário com ou sem angioplastia por balão concomitante (1 vaso)
Infusão seletiva intravascular de enzimas trombolíticas
Oclusão percutânea de "shunts" intracardíacos
Oclusão percutânea de fístula e/ou conexões sistêmico pulmonares

30912148
30912156
30912156
30912156
30912156
30912164
30912180
30912199
30912210
30912237
30912245
30912253
30912261
30912288
30912296
30918014
30918022
30918022
30918030
30918073
30918073
30918081
30918081
31008011
31008020
31008038
31008062
31008070
31008097
31101054
31101240
31101259

Oclusão percutânea do canal arterial
Punção saco pericárdico com introdução de cateter multipolar no espaço pericárdico
Punção saco pericárdico com introdução de cateter multipolar no espaço pericárdico
Punção saco pericárdico com introdução de cateter multipolar no espaço pericárdico
Punção saco pericárdico com introdução de cateter multipolar no espaço pericárdico
Punção transeptal com introdução de cateter multipolar nas camaras esquerdas e/ou veias pulmonares
Recanalização arterial no IAM - angioplastia primária - com implante de stent com ou sem suporte circulatório (balão intra-órtico)
Recanalização mecânica do IAM (angioplastia primária com balão)
Retirada percutânea de corpos estranhos vasculares
Tratamento percutâneo do aneurisma/dissecção da aorta
Valvoplastia percutânea por via arterial ou venosa
Valvoplastia percutânea por via transeptal
Angioplastia transluminal percutânea de bifurcação e de tronco com implante de stent
Procedimento terapêutico nas cardiopatias congênitas, exceto atriosseptostomia
Implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI)
Estudo eletrofisiológico cardíaco com ou sem sensibilização farmacológica
Mapeamento de gatilhos ou substratos arritmogênicos por técnica eletrofisiológica com ou sem provas farmacológicas
Mapeamento de gatilhos ou substratos arritmogênicos por técnica eletrofisiológica com ou sem provas farmacológicas
Mapeamento eletroanatômico tridimensional
Ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas por energia de radiofrequência ou crioablação
Ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas por energia de radiofrequência ou crioablação
Ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas complexas (fibrilação atrial, taquicardia ventricular com modificação de cicatriz, taquicardias atriais
macrorrentrantes com modificação de cicatriz), por energia de radiofrequência ou crioablação
Ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas complexas (fibrilação atrial, taquicardia ventricular com modificação de cicatriz, taquicardias atriais
macrorrentrantes com modificação de cicatriz), por energia de radiofrequência ou crioablação
Diálise peritoneal intermitente - agudo ou crônico (por sessão)
Diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD) 9 dias - treinamento
Diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD) por mês/paciente
Implante de cateter peritoneal
Instalação de cateter Tenckhoff
Retirada de cateter Tenckhoff
Angioplastia renal unilateral transluminal
Nefrolitotripsia extracorpórea - 1ª sessão
Nefrolitotripsia extracorpórea - reaplicações (até 3 meses)

31101313
31101399
31101577
31102310
31102328
31102360
31102565
31103103
31103111
31103561
31304036
31304079
31401350
31602037
31602045
31602053
31602134
31602142
31602150
31602169
31602290
31602290
31602290
40103196
40103862
40201031
40201368
40202054
40202100
40301206
40301214
40301672
40301982
40302091

Nefrostomia percutânea unilateral
Punção aspirativa renal para diagnóstico de rejeição (ato médico)
Nefrolitotripsia percutânea unilateral a laser
Ureterolitotripsia extracorpórea - 1ª sessão
Ureterolitotripsia extracorpórea - reaplicações (até 3 meses)
Ureterorrenolitotripsia flexível a laser unilateral
Ureterorrenolitotripsia rígida unilateral a laser
Cistolitotripsia extracorpórea - 1ª sessão
Cistolitotripsia extracorpórea - reaplicações (até 3 meses)
Cistolitotripsia a laser
Recanalização tubária (qualquer técnica), uni ou bilateral (com microscópio ou lupa)
Recanalização tubária laparoscópica uni ou bilateral
Implantação de halo para radiocirurgia
Anestesia geral ou condutiva para realização de bloqueio neurolítico
Bloqueio anestésico de nervos cranianos
Bloqueio anestésico de plexo celíaco
Bloqueio neurolítico de nervos cranianos ou cérvico-torácico
Bloqueio neurolítico do plexo celíaco, simpático lombar ou torácico
Bloqueio neurolítico peridural ou subaracnóideo
Bloqueio peridural ou subaracnóideo com corticóide
Anestesia para procedimentos de radioterapia
Anestesia para procedimentos de radioterapia
Anestesia para procedimentos de radioterapia
EEGQ quantitativo (mapeamento cerebral)
Eletroencefalograma com eletrodos especiais
Broncoscopia com biópsia transbrônquica
Broncoscopia com cromoscopia
Broncoscopia com biópsia transbrônquica com acompanhamento radioscópico
Colocação de cateter para braquiterapia endobrônquica
Acilcarnitinas (perfil qualitativo)
Acilcarnitinas (perfil quantitativo)
Cromatografia de aminoácidos (perfil qualitatitivo) - pesquisa e/ou dosagem
Galactose 1-fosfatouridil transferase, pesquisa e/ou dosagem
Hexosaminidase A - pesquisa e/ou dosagem

40302431
40302717
40302725
40302890
40302903
40304086
40304086
40304086
40304701
40304710
40304728
40304736
40304760
40304973
40305279
40306461
40306887
40307190
40307433
40307441
40307603
40307603
40308235
40309029
40309266
40311090
40311112
40311112
40311120
40311139
40311392
40311465
40312020
40312127

Succinil acetona - pesquisa e/ou dosagem
Eletroforese de proteínas de alta resolução
Imunofixação - cada fração
Ácidos graxos cadeia longa
Ácidos graxos cadeia muito longa
CD... (antígeno de dif. Celular, cada determinação) - pesquisa e/ou dosagem
CD... (antígeno de dif. Celular, cada determinação) - pesquisa e/ou dosagem
CD... (antígeno de dif. Celular, cada determinação) - pesquisa e/ou dosagem
Imunofenotipagem para doença residual mínima (*)
Imunofenotipagem para hemoglobinúria paroxistica noturna (*)
Imunofenotipagem para leucemias agudas ou sindrome mielodisplásica (*)
Imunofenotipagem para linfoma não hodgkin / sindrome linfoproliferativa crônica (*)
Inibidor dos fatores da hemostasia, triagem
Alfa talassemia anal molecular sangue
Dosagem de receptor de progesterona ou de estrogênio
Avidez de IgG para toxoplasmose, citomegalia, rubéloa, EB e outros, cada - pesquisa e/ou dosagem
Genotipagem do sistema HLA
HLA-DR - pesquisa e/ou dosagem
Linfócitos T "helper" contagem de (IF com OKT-4) (CD-4+) citometria de fluxo
Linfócitos T supressores contagem de (IF com OKT-8) (D-8) citometria de fluxo
Outros testes bioquímicos para determinação do risco fetal (cada)
Outros testes bioquímicos para determinação do risco fetal (cada)
HER2 dosagem do receptor
Bioquímica ICR (proteínas + pandy + glicose + cloro) - pesquisa e/ou dosagem em líquidos orgânicos
Aminoácidos no líquido cefalorraquidiano
Cromatografia de açúcares - na urina
Erros inatos do metabolismo baterias de testes químicos de triagem em urina (mínimo de 6 testes)
Erros inatos do metabolismo baterias de testes químicos de triagem em urina (mínimo de 6 testes)
Frutosúria, pesquisa
Galactosúria, pesquisa
Tirosinose, pesquisa - na urina
Substâncias redutoras, pesquisa (urina)
Cromatina sexual, pesquisa
Perfil reumatológico (ácido úrico, eletroforese de proteínas, FAN, VHS, prova do látex P/F. R, W. Rose)

40312143
40312224
40314022
40314030
40314049
40314049
40314057
40314065
40314081
40314090
40314103
40314111
40314120
40314138
40314146
40314154
40314154
40314162
40314170
40314197
40314227
40314235
40314243
40314260
40314278
40314286
40314294
40314294
40314308
40314359
40314413
40314430
40314448
40314448

Prova atividade de febre reumática (aslo, eletroforese de proteínas, muco-proteínas e proteína "C" reativa)
Espectrometria de massa em tandem
Citomegalovírus - qualitativo, por PCR - pesquisa
Citomegalovírus - quantitativo, por PCR - pesquisa
Cromossomo philadelfia - pesquisa
Cromossomo philadelfia - pesquisa
Fator V de Leiden por PCR - pesquisa
Doenças do gene CFTL (fibrose cística) pesquisa de uma mutação (DF508)
Hepatite B (quantitativo) PCR - pesquisa
Hepatite C (qualitativo) por PCR - pesquisa
Hepatite C (quantitativo) por PCR - pesquisa
Hepatite C - genotipagem - pesquisa
HIV - carga viral PCR - pesquisa
HIV - qualitativo por PCR - pesquisa
HIV, genotipagem - pesquisa
HPV (vírus do papiloma humano) + subtipagem quando necessário PCR - pesquisa
HPV (vírus do papiloma humano) + subtipagem quando necessário PCR - pesquisa
HTLV I / II por PCR (cada) - pesquisa
Mycobactéria PCR - pesquisa
Proteína S total + livre, dosagem
Toxoplasmose por PCR - pesquisa
X frágil por PCR - pesquisa
Chlamydia por biologia molecular - pesquisa
Amplificação de material por biologia molecular (outros agentes)
Pesquisa de outros agentes por PCR
Pesquisa de mutação de alelo específico por PCR
Resistência a agentes antivirais por biologia molecular (cada droga) - pesquisa
Resistência a agentes antivirais por biologia molecular (cada droga) - pesquisa
Quantificação de outros agentes por PCR
Epstein BARR vírus por PCR
Hepatite C quantitativo por TMA
HLA B27, fenotipagem
HPV oncoproteínas virais E6/E7, pesquisa
HPV oncoproteínas virais E6/E7, pesquisa

40314480
40314502
40314502
40314537
40314545
40319121
40319318
40319326
40319334
40319369
40319377
40319385
40319415
40319440
40319458
40321029
40321029
40321509
40321827
40322173
40322181
40322181
40322190
40322386
40322386
40322394
40323480
40323552
40323889
40402010
40402029
40403017
40403017
40403033

Análise de quimerismo pós transplante (STR), cada
HIV amplificação do DNA (PCR)
HIV amplificação do DNA (PCR)
Chlamydia - PCR, amplificação de DNA
Mycobactéria amplificação de DNA (PCR)
Hemácias, tempo de sobrevida das
Análise de multímeros para pacientes com doença de Von Willebrand
Protrombina, pesquisa de mutação
CD 52 marcador isolado
CD3, imunofenotipagem
CD34, imunofenotipagem
Ciclina D1, imunofenotipagem
Teste de viabilidade celular, citometria de fluxo, outros materiais
Fator II, dosagem do inibidor
Fator VII, dosagem do inibidor
Deficiência da MCAD
Deficiência da MCAD
Porfirinas fracionadas plasmáticas
Galactocerebrosidase, dosagem
Iduronato-2 sulfatase, dosagem
N-Acetilgalactosaminidase, dosagem
N-Acetilgalactosaminidase, dosagem
N-Acetilglicosaminidase, dosagem
Alfa-galactosidade, dosagem plásmatica
Alfa-galactosidade, dosagem plásmatica
Alfa L-iduronase, plasma
Imunofenotipagem T e B
Neuropatia motora, painel
ZAP-70
Material descartável (kit) e soluções para utilização de processadora automática de sangue / auto transfusão intra-operatória
Material descartável (kit) e soluções para utilização de processadora automática de sangue/aférese
Acompanhamento hospitalar/dia do transplante de medula óssea por médico hematologista e/ou hemoterapeuta
Acompanhamento hospitalar/dia do transplante de medula óssea por médico hematologista e/ou hemoterapeuta
Aplicação de medula óssea ou células tronco

40403033
40403041
40403050
40403050
40403050
40403076
40403076
40403076
40403084
40403084
40403084
40403092
40403246
40403254
40403726
40403726
40403734
40403742
40403742
40403750
40403769
40403769
40403777
40403785
40403785
40403785
40403793
40403793
40403807
40403807
40403815
40403815
40403815
40403815

Aplicação de medula óssea ou células tronco
Coleta de células tronco de sangue de cordão umbilical para transplante de medula óssea
Coleta de células tronco por processadora automática para transplante de medula óssea
Coleta de células tronco por processadora automática para transplante de medula óssea
Coleta de células tronco por processadora automática para transplante de medula óssea
Coleta de medula óssea para transplante
Coleta de medula óssea para transplante
Coleta de medula óssea para transplante
Determinação de células CD34, CD45 positivas - Citômetro de Fluxo
Determinação de células CD34, CD45 positivas - Citômetro de Fluxo
Determinação de células CD34, CD45 positivas - Citômetro de Fluxo
Determinação de conteúdo de DNA - Citômetro de Fluxo
Imunofenotipagem de subpopulações linfocitárias - Citômetro de Fluxo
Imunofenotipagem para classificação de leucemias - Citômetro de Fluxo
TMO - congelamento de medula óssea ou células tronco periféricas
TMO - congelamento de medula óssea ou células tronco periféricas
TMO - cultura de linfócitos doador e receptor
TMO - descongelamento de medula óssea ou células tronco
TMO - descongelamento de medula óssea ou células tronco
TMO - determinação de HLA transplantes de medula óssea - loci DR e DQ (alta resolução)
TMO - determinação de HLA para transplantes de medula óssea - loci A e B
TMO - determinação de HLA para transplantes de medula óssea - loci A e B
TMO - determinação de HLA para transplantes de medula óssea - loci DR e DQ (baixa resolução)
TMO - determinação de unidades formadoras de colônias
TMO - determinação de unidades formadoras de colônias
TMO - determinação de unidades formadoras de colônias
TMO - determinação de viabilidade de medula óssea
TMO - determinação de viabilidade de medula óssea
TMO - manutenção de congelamento de medula óssea ou células tronco (até 2 anos)
TMO - manutenção de congelamento de medula óssea ou células tronco (até 2 anos)
TMO - preparo de medula óssea ou células tronco periféricas para congelamento
TMO - preparo de medula óssea ou células tronco periféricas para congelamento
TMO - preparo de medula óssea ou células tronco periféricas para congelamento
TMO - preparo de medula óssea ou células tronco periféricas para congelamento

40403823
40403823
40403823
40403831
40403912
40403912
40403912
40404013
40404021
40404030
40404048
40404056
40404064
40404072
40404080
40404099
40404102
40404129
40404129
40404137
40404145
40404170
40404188
40404196
40404200
40404218
40404226
40404234
40404242
40404250
40404269
40404277
40404285
40501116

TMO - preparo e filtração de medula óssea ou células tronco na coleta
TMO - preparo e filtração de medula óssea ou células tronco na coleta
TMO - preparo e filtração de medula óssea ou células tronco na coleta
TMO - tratamento "in vitro" de medula óssea ou células tronco por anticorpos monoclonais (purging)(4)
Estimulação e mobilização de células CD34 positivas
Estimulação e mobilização de células CD34 positivas
Estimulação e mobilização de células CD34 positivas
TMO - prova cruzada para histocompatibilidade de transplante de medula óssea
Aférese para paciente ABO incompatível
Antigenemia para diagnóstico de CMV pós transplante
Avaliação quimerismo - VNTR - doador - pré transplante
Avaliação quimerismo - VNTR - paciente - pré transplante
Avaliação quimerismo por STR - paciente - pós transplante
Coleta de linfócitos de sangue periférico por aférese para tratamento de recidivas pós TCTH alogênico
Controle microbiológico da medula óssea no TCTH alogênico
Controle microbiológico das células tronco periféricas no TCTH alogênico
Depleção de plasma em TCTH alogênicos com incompatibilidade ABO menor
PCR em tempo real para diagnóstico de EBV - pós transplante
PCR em tempo real para diagnóstico de EBV - pós transplante
PCR em tempo real para diagnóstico de Herpes virus 6 - pos transplante
PCR em tempo real para diagnóstico de Herpes virus 8 - pos transplante
Quantificação de CD14 da coleta de células tronco periféricas para TCTH alogênico
Quantificação de CD19 da coleta de células tronco periféricas para TCTH alogênico
Quantificação de CD3 da coleta de células tronco periféricas para TCTH alogênico
Quantificação de CD3 da coleta de linfócitos para tratamento de recidivas pós TCTH alogênico
Quantificação de CD4 da coleta de células tronco periféricas para TCTH alogênico
Quantificação de CD8 da coleta de células tronco periféricas para TCTH alogênico
Quantificação de leucócitos totais da coleta de células tronco periféricas para TCTH alogênico
Quantificação de leucócitos totais da Medula Óssea no TCTH alogênico
Sedimentação de hemácias em TCTH alogênicos com incompatibilidade ABO maior
Viabilidade celular dos linfócitos periféricos por citometria de fluxo para tratamento das recidivas pós TCTH alogênico
Viabilidade celular da medula óssea por citometria de fluxo após o descongelamento
Viabilidade celular das células tronco periféricas por citometria de fluxo após o descongelamento
Cromatina X ou Y

40501132
40501132
40501132
40501132
40501132
40501132
40501132
40501132
40501132
40501132
40501132
40501132
40501132
40501132
40501132
40501132
40501132
40501159
40501159
40501167
40501183
40501191
40501205
40501213
40501213
40501213
40501230
40501230
40501230
40501230
40501230
40501230
40501230
40501230

Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Cultura de tecido para ensaio enzimático e/ou extração de DNA
Fish em metáfase ou núcleo interfásico, por sonda
Fish em metáfase ou núcleo interfásico, por sonda
Fish pré-natal, por sonda
Líquido amniótico, vilosidades coriônicas, subcultura para dosagens bioquímicas e/ou moleculares (adicional)
Subcultura de pele para dosagens bioquímicas e/ou moleculares (adicional)
Estudo de alterações cromossômicas em leucemias por FISH (Fluorescence In Situ Hybridization)
Pesquisa de translocação PML/RAR-a
Pesquisa de translocação PML/RAR-a
Pesquisa de translocação PML/RAR-a
Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)

40501230
40501230
40501230
40501230
40501230
40501230
40501230
40501230
40501230
40501248
40501256
40501264
40501272
40501280
40502015
40502040
40502058
40502066
40502066
40502074
40502074
40502082
40502082
40502090
40502090
40502090
40502104
40502104
40502104

Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)
Cultura de fibroblastos (pele)
HER2 FISH para amplificação gênica em tumor de mama
HER2 CISH para amplificação gênica em tumor de mama
Translocação PML/RARA t(15;17) FISH em medula óssea
Translocação PML/RARA t(15;17) FISH em sangue periférico
Hibridização in situ pela prata ou cromogênica (CISH) - Histoquímica
Marcadores bioquímicos extras, além de BHCG, AFP e PAPP-A, para avaliação do risco fetal, por marcador, por amostra
Baterias de testes químicos de triagem em urina para erros inatos do metabolismo (mínimo de seis testes)
Determinação do risco fetal, com elaboração de laudo
Dosagem quantitativa de ácidos orgânicos, carnitina, perfil de acilcarnitina, ácidos graxos de cadeia muito longa, para o diagnóstico de erros inatos do metabolismo (perfil em uma
amostra)
Dosagem quantitativa de ácidos orgânicos, carnitina, perfil de acilcarnitina, ácidos graxos de cadeia muito longa, para o diagnóstico de erros inatos do metabolismo (perfil em uma
amostra)
Dosagem quantitativa de aminoácidos para o diagnóstico de erros inatos do metabolismo (perfil de aminoácidos numa amostra)
Dosagem quantitativa de aminoácidos para o diagnóstico de erros inatos do metabolismo (perfil de aminoácidos numa amostra)
Dosagem quantitativa de metabólitos na urina e/ou sangue para o diagnóstico de erros inatos do metabolismo (cada)
Dosagem quantitativa de metabólitos na urina e/ou sangue para o diagnóstico de erros inatos do metabolismo (cada)
Eletroforese ou cromatografia (papel ou camada delgada) para identificação de aminoácidos ou glicídios ou oligossacarídios ou sialoligossacarídios glicosaminoglicanos ou outros
compostos para detecção de erros inatos do metabolismo (cada)
Eletroforese ou cromatografia (papel ou camada delgada) para identificação de aminoácidos ou glicídios ou oligossacarídios ou sialoligossacarídios glicosaminoglicanos ou outros
compostos para detecção de erros inatos do metabolismo (cada)
Eletroforese ou cromatografia (papel ou camada delgada) para identificação de aminoácidos ou glicídios ou oligossacarídios ou sialoligossacarídios glicosaminoglicanos ou outros
compostos para detecção de erros inatos do metabolismo (cada)
Ensaios enzimáticos em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)

40502104
40502104
40502104
40502104
40502104
40502104
40502104
40502104
40502104
40502104
40502104
40502112
40502112
40502112
40502112
40502112
40502112
40502112
40502112
40502112
40502120
40502120
40502120
40502139
40502147
40502155
40502163
40502171
40502180
40502198
40502198
40502198
40502201
40502201

Ensaios enzimáticos em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em células cultivadas para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em leucócitos, eritrócitos ou tecidos para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em leucócitos, eritrócitos ou tecidos para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em leucócitos, eritrócitos ou tecidos para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em leucócitos, eritrócitos ou tecidos para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em leucócitos, eritrócitos ou tecidos para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em leucócitos, eritrócitos ou tecidos para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em leucócitos, eritrócitos ou tecidos para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em leucócitos, eritrócitos ou tecidos para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos em leucócitos, eritrócitos ou tecidos para diagnóstico de EIM, incluindo preparo do material, dosagem de proteína e enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos no plasma para diagnóstico de EIM, incluindo enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos no plasma para diagnóstico de EIM, incluindo enzima de referência (cada)
Ensaios enzimáticos no plasma para diagnóstico de EIM, incluindo enzima de referência (cada)
Teste duplo - 1 trimestre (PAPP-A+Beta-HCG) ou outros 2 em soro ou líquido aminiótico com elaboração de laudo contendo cálculo de risco para anomalias fetais
Teste duplo - 2 trimestre (AFP+Beta-HCG) ou outros 2 em soro ou líquido aminiótico com elaboração de laudo contendo cálculo de risco para anomalias fetais
Teste triplo (AFP+Beta-HCG+Estriol) ou outros 3 em soro ou líquido aminiótico com elaboração de laudo contendo cálculo de risco para anomalias fetais
Testes químicos de triagem em urina para erros inatos do metabolismo (cada)
Dosagem quantitativa de carnitina e perfil de acilcarnitina, para o diagnóstico de erros inatos do metabolismo
Dosagem quantitativa de ácidos graxos de cadeia muito longa para o diagnóstico de EIM
Dosagem quantitativa de metabólitos por cromatografia / espectrometria de massa (CG/MS ou HPLC/MS ) para o diagnóstico de EIM
Dosagem quantitativa de metabólitos por cromatografia / espectrometria de massa (CG/MS ou HPLC/MS ) para o diagnóstico de EIM
Dosagem quantitativa de metabólitos por cromatografia / espectrometria de massa (CG/MS ou HPLC/MS ) para o diagnóstico de EIM
Dosagem quantitativa de metabólitos por espectrometria de massa ou espectrometria de massa em TANDEM (MS OU MS/MS) para o diagnóstico de EIM
Dosagem quantitativa de metabólitos por espectrometria de massa ou espectrometria de massa em TANDEM (MS OU MS/MS) para o diagnóstico de EIM

40503240

Defeitos congênitos da glicolização - Focalização isoelétrica da transferrina
Análise de DNA com enzimas de restrição por enzima utilizada, por amostra
Análise de DNA fetal por enzima de restrição, por enzima utilizada, por amostra (adicional nos exames em que já foi feito o PCR 4.05.03.06-2 e depende da enzima para estabelecer o
diagnóstico)
Análise de DNA fetal por sonda ou PCR por locus, por amostra
Análise de DNA pela técnica multiplex por locus extra, por amostra
Análise de DNA pela técnica multiplex por locus, por amostra
Análise de DNA por sonda, ou PCR por locus, por amostra
Extração de DNA (osso), por amostra
Extração de DNA (sangue, urina, líquido aminiótico, vilo trofoblástico etc.), por amostra
Identificação de mutação por sequenciamento do DNA, por 100 pares de base sequenciadas, por amostra
Processamento de qualquer tipo de amostra biológica para estabilização do ácido nucléico, por amostra
Extração, purificação e quantificação de ácido nucléico de qualquer tipo de amostra biológica, por amostra
Amplificação do material genético (por PCR, PCR em tempo Real, LCR, RT-PCR ou outras técnicas), por primer utilizado, por amostra
Amplificação do material genético (por PCR, PCR em tempo Real, LCR, RT-PCR ou outras técnicas), por primer utilizado, por amostra
Amplificação do material genético (por PCR, PCR em tempo Real, LCR, RT-PCR ou outras técnicas), por primer utilizado, por amostra
Análise de DNA por MLPA, por sonda de DNA utilizada, por amostra
Análise de DNA pela técnica de Southern Blot, por sonda utilizada, por amostra
Produção de DOT/SLOT-BLOT, por BLOT, por amostra
Separação do material genético por eletroforese capilar ou em gel (agarose, acrilamida), por gel utilizado, por amostra
Rastreamento de exon mutado (por gradiente de desnaturação ou conformação de polimorfismo de fita simples ou RNAse ou Clivagem Química ou outras técnicas) para identificação de
fragmento mutado, por fragmento analisado, por amostra
Coloração de gel e Fotodocumentação da análise molecular, por amostra
Interpretação e elaboração do laudo da análise genética, por amostra
Detecção pré-natal ou pós-natal de alterações cromossômicas submicroscópicas reconhecidamente causadoras de síndrome de genes contíguos, por FISH, qPCR ou outra técnica, por locus,
por amostra
Detecção pré-natal ou pós-natal de alterações cromossômicas submicroscópicas reconhecidamente causadoras de síndrome de genes contíguos, por FISH, qPCR ou outra técnica, por locus,
por amostra
Rastreamento pré-natal ou pós-natal de todo o genoma para identificar alterações cromossômicas submicroscópicas por CGH-array ou SNP-array ou outras técnicas, por clone ou oligo
utilizado, por amostra
Rastreamento pré-natal ou pós-natal de todo o genoma para identificar alterações cromossômicas submicroscópicas por CGH-array ou SNP-array ou outras técnicas, por clone ou oligo
utilizado, por amostra

40503259

Validação pré-natal ou pós-natal de alteração cromossômica submicroscópica detectada no rastreamento genômico, por FISH ou qPCR ou outra técnica, por locus, por amostra

40502244
40503011
40503020
40503038
40503046
40503054
40503062
40503089
40503097
40503100
40503119
40503127
40503143
40503143
40503143
40503151
40503160
40503178
40503186
40503194
40503208
40503216
40503232
40503232
40503240

40503259
40503267
40503275
40503283
40503313
40503348
40503356
40503364
40503372
40503380
40503399
40503402
40503410
40503429
40503437
40503445
40503453
40503461
40503470
40503488
40503496
40503500
40503518
40503526
40503534
40503542
40503542
40503542
40503577
40503585
40503593
40503607
40503615

Validação pré-natal ou pós-natal de alteração cromossômica submicroscópica detectada no rastreamento genômico, por FISH ou qPCR ou outra técnica, por locus, por amostra
Translocação AML1-ETO t(8,21) por PCR
Análise da mutação IgVH-cadeia pesada da imunoglobulina
CCR-5, pesquisa de mutação por PCR
Cromossomo Y, microdeleções por PCR
Distrofia miotonica, análise por DNA
Disautonomia familiar, análise por DNA
Neurofibromatose tipo 1, estudo molecular
JAK2 (gene), detecção das mutações por PCR
CCND1 e IGH (genes), hibridização in situ por fluore
Hemofilia A, análise do DNA
Hemofilia B, análise do DNA
Hipolactasia, análise molecular
Hormônio de crescimento, estudo do gene receptor
Hormônio de crescimento, estudo molecular do gene
Neoplasia endócrina múltipla, tipo 1, sangue total
Hemocromatose, análise por PCR
Prader-Willi/Angelman, síndrome, diagnóstico
PROP1, estudo molecular do gene, sangue total
PTPN11, estudo molecular do gene, sangue total
Rearranjo 8q24 fish (medula óssea)
Rearranjo 8q24 fish (sangue)
Rearranjo BCL6 3q27 (NHL) fish
Rearranjo gênico células B por PCR
Rearranjo gênico células T por PCR
Rearranjo gênico quantitativo BCR/ABL por PCR
Rearranjo gênico quantitativo BCR/ABL por PCR
Rearranjo gênico quantitativo BCR/ABL por PCR
SHOX, estudo molecular do gene, sangue total
Translocação 4;14 fish (IgH/FGFR3)
C kit análise mutacional
CYP21, estudo molecular do gene, sangue
Detecção de Del/Dupl no gene MLH1 MSH2

40503623
40503631
40503640
40503658
40503674
40503682
40503690
40503712
40503739
40503747
40503755
40503763
40503771
40503780
40503798
40503801
40503828
40503836
40503844
40503852
40601170
40601188
40601188
40601188
40601269
40601285
40601293
40601293
40601293
40601307
40601307
40601382
40601439
40602010

Detecção de mutações no gene MLH1 MSH2
Detecção de mutações no gene MSH6
FLT3 pesquisa de mutações por PCR (cada)
Atrofia muscular e bulbar (Kennedy), por PCR
Mucolipidosis tipo 4 análise da mutação
FLT3 pesquisa de mutações por eletroforese capilar (cada)
Distrofia muscular (Duchenne), por PCR
Pesquisa dea mutação 35delg da conexina
Atrofia dentato-rubro-palido-luysiana, DRPLA, sangue total
Detecção de Niemann Pick tipo Cc
Detecção/tipagem herpes vírus 1/2 líquor
EGFR, pesquisa de mutação
K-RAS, pesquisa de mutação
BRAF, pesquisa de mutação
NRAS PCR ou sequenciamento de Sanger para mutações nos éxons 2, 3 e 4 do gene, no tumor
Sequenciamento de Nova Geração (NGS) - genes isolados, painéis e grandes regiões genômicas (inclui Captura, Amplificação e Sequenciamento)
Rearranjo PML/RARA t(15;17) RQ-PCR (Quantitativo em tempo real)
Mutação familial específica - PCR do loccus identificado
Mutação familial específica - Sequenciamento de Sanger do loccus identificado
ALK - pesquisa de mutação
Procedimento diagnóstico em painel de imunoistoquímica (duas a cinco reações)
Procedimento diagnóstico em reação imunoistoquímica isolada
Procedimento diagnóstico em reação imunoistoquímica isolada
Procedimento diagnóstico em reação imunoistoquímica isolada
Coloração especial por coloração
Procedimento diagnóstico em painel de hibridização "in situ"
Procedimento diagnóstico por captura híbrida
Procedimento diagnóstico por captura híbrida
Procedimento diagnóstico por captura híbrida
Procedimento diagnóstico em citometria de fluxo (por monoclonal pesquisado)
Procedimento diagnóstico em citometria de fluxo (por monoclonal pesquisado)
DNA citometria fluxo parafina - outros materiais
Instabilidade de microssatélites (MSI), detecção por PCR, bloco de parafina
PD-L1 – Detecção por técnicas imunoistoquímicas

40701018
40701034
40701034
40701034
40701034
40701042
40701050
40701069
40701077
40701085
40701093
40701107
40701115
40701123
40701131
40701140
40701158
40702014
40702022
40702030
40702049
40702057
40702065
40702073
40702081
40702090
40702103
40702111
40702146
40703010
40703029
40703037
40703045
40703053

Angiografia radioisotópica
Cintilografia do miocárdio com duplo isótopo (perfusão + viabilidade)
Cintilografia do miocárdio com duplo isótopo (perfusão + viabilidade)
Cintilografia do miocárdio com duplo isótopo (perfusão + viabilidade)
Cintilografia do miocárdio com duplo isótopo (perfusão + viabilidade)
Cintilografia do miocárdio com FDG-18 F, em câmara híbrida
Cintilografia do miocárdio necrose (infarto agudo)
Cintilografia do miocárdio perfusão - repouso
Cintilografia sincronizada das câmaras cardíacas - esforço
Cintilografia sincronizada das câmaras cardíacas - repouso
Fluxo sanguíneo das extremidades
Quantificação de "shunt" da direita para a esquerda
Quantificação de "shunt" periférico
Venografia radioisotópica
Cintilografia do miocárdio perfusão - estresse farmacológico
Cintilografia do miocárdio perfusão - estresse físico
Cintilografia de perfusão do miocárido, associada à Dobutamina
Cintilografia das glândulas salivares com ou sem estímulo
Cintilografia do fígado e do baço
Cintilografia do fígado e vias biliares
Cintilografia para detecção de hemorragia digestória ativa
Cintilografia para detecção de hemorragia digestória não ativa
Cintilografia para determinação do tempo de esvaziamento gástrico
Cintilografia para estudo de trânsito esofágico (líquidos)
Cintilografia para estudo de trânsito esofágico (semi-sólidos)
Cintilografia para pesquisa de divertículo de Meckel
Cintilografia para pesquisa de refluxo gastro-esofágico
Fluxo sanguíneo hepático (qualitativo e quantitativo)
Cintilografia, receptores da Somatostatina com lutécio - 177
Cintilografia da tireóide e/ou captação (iodo - 123)
Cintilografia da tireóide e/ou captação (iodo - 131)
Cintilografia da tireóide e/ou captação (tecnécio - 99m TC)
Cintilografia das paratireóides
Cintilografia de corpo inteiro para pesquisa de metástases (PCI)

40703061
40703070
40703088
40703096
40703100
40704017
40704025
40704033
40704041
40704050
40704068
40704076
40704084
40704092
40705013
40705021
40705030
40705048
40705056
40705064
40706010
40706028
40707016
40707032
40707040
40707040
40707059
40707067
40707075
40707083
40707091
40708012
40708020
40708039

Teste de estímulo com TSH recombinante
Teste de supressão da tireóide com T3
Teste do perclorato
Cintilografia de corpo inteiro com metaiodobenzilguandina - iodo-123
Cintilografia de corpo inteiro com MIBI marcada com tecnécio - 99m
Cintilografia renal dinâmica
Cintilografia renal dinâmica com diurético
Cintilografia renal estática (quantitativa ou qualitativa)
Cintilografia testicular (escrotal)
Cistocintilografia direta
Cistocintilografia indireta
Determinação da filtração glomerular
Determinação do fluxo plasmático renal
Renograma
Cintilografia do sistema retículo-endotelial (medula óssea)
Demonstração do sequestro de hemácias pelo baço
Determinação da sobrevida de hemácias
Determinação do volume eritrocitário
Determinação do volume plasmático
Teste de absorção de vitamina B12 com cobalto - 57 (teste de Schilling)
Cintilografia óssea (corpo total)
Fluxo sanguíneo ósseo
Cintilografia cerebral
Cintilografia de perfusão cerebral
Cisternocintilografia (inclui estudo do trânsito liquórico)
Cisternocintilografia (inclui estudo do trânsito liquórico)
Cisternocintilografia para pesquisa de fístula liquórica
Fluxo sanguíneo cerebral
Mielocintilografia
Ventrículo-cintilografia
Cintilografia de perfusão cerebral para avaliação de transportadores de dopamina
Cintilografia com análogo de somatostatina
Cintilografia com gálio-67
Cintilografia com leucócitos marcados

40708047
40708063
40708071
40708080
40708098
40708101
40708110
40708128
40709019
40709027
40709035
40710025
40710033
40710041
40710050
40710068
40710076
40710084
40710092
40710106
40711021
40808041
40808181
40808190
40808203
40808211
40808220
40808254
40808289
40808297
40808300
40809072
40809153
40809170

Cintilografia com MIBG (metaiodobenzilguanidina)
Cintilografia de mama (bilateral)
Demarcação radioisotópica de lesões tumorais
Detecção intraoperatória radioguiada de lesões tumorais
Detecção intraoperatória radioguiada de linfonodo sentinela
Linfocintilografia
Quantificação da captação pulmonar com gálio-67
PET dedicado oncológico
Cintilografia para detecção de aspiração pulmonar
Cintilografia pulmonar (inalação)
Cintilografia pulmonar (perfusão)
Tratamento com metaiodobenzilguanidina (MIBG)
Tratamento da policitemia vera
Tratamento de câncer da tireóide
Tratamento de hipertireoidismo-bócio nodular tóxico (Graves)
Tratamento de hipertireoidismo-bócio nodular tóxico (Plummer)
Tratamento de metástases ósseas (estrôncio-90)
Tratamento de metástases ósseas (samário-153)
Tratamento de tumores neuroendócrinos
Controle após terapia com lutécio
Imunocintilografia (anticorpos monoclonais)
Mamografia digital bilateral
Biópsia de mama, dirigida por RM
Marcação pré-cirúrgica por nódulo - máximo de 3 nódulos por mama, por estereotaxia (não inclui exame de imagem)
Marcação pré-cirúrgica por nódulo - máximo de 3 nódulos por mama, por US (não inclui exame de imagem)
Marcação pré-cirúrgica por nódulo - máximo de 3 nódulos por mama, por RM (não inclui exame de imagem)
Punção ou biópsia mamária percutânea por agulha fina orientada por estereotaxia (não inclui o exame de base)
Biópsia percutânea de fragmento mamário por agulha grossa (core biopsy) orientada por estereotaxia (não inclui o exame de imagem)
Mamotomia por estereotaxia (não inclui o exame de imagem)
Mamotomia por US (não inclui o exame de imagem)
Mamotomia por RM (não inclui o exame de imagem)
Colangiopancreatografia retrógrada
Punção biópsia/aspirativa de órgão ou estrutura orientada por RX (não inclui o exame de base)
Punção biópsia/aspirativa de órgão ou estrutura orientada por TC (não inclui o exame de base)

40809170
40809188
40810011
40810020
40812014
40812022
40812030
40812030
40812049
40812049
40812057
40812057
40812073
40812081
40812090
40812103
40812111
40812120
40812138
40813037
40813061
40813061
40813070
40813070
40813100
40813100
40813118
40813118
40813134
40813134
40813142
40813142
40813150
40813150

Punção biópsia/aspirativa de órgão ou estrutura orientada por TC (não inclui o exame de base)
Punção biópsia/aspirativa de órgão ou estrutura orientada por RM (não inclui o exame de base)
Mielografia segmentar (por segmento)
Teste de oclusão de artéria carótida ou vertebral
Aortografia abdominal por punção translombar
Angiografia por punção
Angiografia por cateterismo não seletivo de grande vaso
Angiografia por cateterismo não seletivo de grande vaso
Angiografia por cateterismo seletivo de ramo primário - por vaso
Angiografia por cateterismo seletivo de ramo primário - por vaso
Angiografia por cateterismo superseletivo de ramo secundário ou distal - por vaso
Angiografia por cateterismo superseletivo de ramo secundário ou distal - por vaso
Angiografia pós-operatória de controle
Flebografia por punção venosa unilateral
Flebografia retrógrada por cateterismo - unilateral
Portografia trans-hepática
Esplenoportografia percutânea
Linfangioadenografia unilateral
Cavernosografia
Ablação percutânea de tumor ósseo (qualquer método)
Angioplastia de ramo intracraniano
Angioplastia de ramo intracraniano
Angioplastia de tronco supra-aórtico
Angioplastia de tronco supra-aórtico
Angioplastia de artéria visceral - por vaso
Angioplastia de artéria visceral - por vaso
Angioplastia arterial ou venosa de anastomose vascular de fígado transplantado
Angioplastia arterial ou venosa de anastomose vascular de fígado transplantado
Angioplastia arterial ou venosa de anastomose vascular de rim transplantado
Angioplastia arterial ou venosa de anastomose vascular de rim transplantado
Angioplastia de ramos hipogástricos para tratamento de impotência
Angioplastia de ramos hipogástricos para tratamento de impotência
Angioplastia de tronco venoso
Angioplastia de tronco venoso

40813169
40813169
40813177
40813185
40813193
40813207
40813215
40813223
40813231
40813240
40813258
40813266
40813274
40813282
40813290
40813304
40813312
40813320
40813339
40813347
40813355
40813363
40813371
40813380
40813398
40813401
40813410
40813428
40813436
40813444
40813452
40813460
40813479
40813487

Angioplastia venosa para tratamento de síndrome de BUDD-CHIARI
Angioplastia venosa para tratamento de síndrome de BUDD-CHIARI
Angioplastia transluminal percutânea
Angioplastia transluminal percutânea para tratamento de obstrução arterial
Colocação de stent em ramo intracraniano
Colocação de stent em tronco supra-aórtico
Colocação de stent aórtico
Colocação de stent para tratamento de síndrome de VCI
Colocação de cateter venoso central ou portocath
Colocação de filtro de VCI para prevenção de TEP
Colocação de stent em artéria visceral - por vaso
Colocação de stent para tratamento de obstrução arterial ou venosa
Colocação de stent revestido (stent-graft) para tratamento de aneurisma periférico
Colocação de stent revestido (stent-graft) para tratamento de fístula arteriovenosa
Colocação de stent em estenose vascular de enxerto transplantado
Colocação de stent em traquéia ou brônquio
Colocação de stent esofagiano, duodenal ou colônico
Colocação de stent biliar
Colocação de stent renal
Colocação percutânea de cateter pielovesical
Colocação percutânea de stent vascular
Coluna vertebral: infiltração foraminal ou facetária ou articular
Dilatação percutânea de estenose biliar cicatricial
Dilatação percutânea de estenose de conduto urinário
Dilatação percutânea de estenose de ducto pancreático
Aterectomia percutânea orientada por RX
Drenagem percutânea de coleção pleural
Drenagem percutânea de pneumotórax
Drenagem de abscesso pulmonar ou mediastinal
Drenagem mediastinal orientada por RX ou TC
Drenagem percutânea de coleção infectada abdominal
Drenagem percutânea de abscesso hepático ou pancreático
Drenagem percutânea de cisto hepático ou pancreático
Drenagem percutânea de via biliar

40813495
40813509
40813517
40813525
40813533
40813541
40813550
40813568
40813576
40813584
40813592
40813606
40813614
40813622
40813630
40813649
40813657
40813665
40813673
40813681
40813690
40813703
40813711
40813720
40813720
40813738
40813746
40813754
40813789
40813797
40813800
40813819
40813827
40813835

Drenagem percutânea de cisto renal
Drenagem percutânea de abscesso renal
Drenagem percutânea de coleção infectada profunda
Drenagem percutânea de abscesso retroperitoneal ou pélvico
Drenagem percutânea não especificada
Embolização de aneurisma cerebral por oclusão sacular - por vaso
Embolização de aneurisma cerebral por oclusão vascular - por vaso
Embolização de malformação arteriovenosa cerebral ou medular - por vaso
Embolização de fístula arteriovenosa em cabeça, pescoço ou coluna - por vaso
Embolização para tratamento de epistaxe
Embolização de aneurisma ou pseudoaneurisma visceral
Embolização brônquica para tratamento de hemoptise
Embolização pulmonar para tratamento de fístula arteriovenosa ou outra situação
Embolização de varizes esofagianas ou gástricas
Embolização de hemorragia digestiva
Embolização de ramo portal
Embolização esplênica para tratamento de hiperesplenismo ou outra situação
Embolização arterial para tratamento de priapismo
Embolização para tratamento de impotência
Embolização de ramos hipogástricos para tratamento de sangramento ginecológico
Embolização seletiva de fístula ou aneurisma renal para tratamento de hematúria
Embolização de artéria renal para nefrectomia
Embolização de fístula arteriovenosa não especificada acima - por vaso
Embolização de malformação vascular - por vaso
Embolização de malformação vascular - por vaso
Embolização de pseudoaneurisma - por vaso
Embolização de artéria uterina para tratamento de mioma ou outras situações
Embolização de veia espermática para tratamento de varicocele
Embolização de tumor de cabeça e pescoço
Embolização de tumor do aparelho digestivo
Embolização de tumor ósseo ou de partes moles
Embolização de tumor não especificado
Traqueotomia percutânea orientada por RX ou TC
Gastrostomia percutânea orientada por RX ou TC

40813843
40813851
40813860
40813878
40813886
40813894
40813908
40813916
40813932
40813940
40813959
40813975
40813983
40813991
40814017
40814025
40814033
40814041
40814050
40814068
40814076
40814084
40814092
40814106
40814114
40814130
40814149
40814157
40814165
40902030
40902048
40902110
40902129
41001010

Colecistostomia percutânea orientada por RX, US ou TC
Esclerose percutânea de cisto pancreático
Celostomia percutânea orientada por RX ou TC
Nefrostomia percutânea orientada por RX, US, TC ou RM
Pielografia percutânea orientada por RX, US, TC ou RM
Exérese percutânea de tumor benigno orientada por RX, US, TC ou RM
Quimioterapia por cateter de tumor de cabeça e pescoço
Quimioembolização para tratamento de tumor hepático
TIPS - anastomose porto-cava percutânea para tratamento de hipertensão portal
Implante de endoprótese em aneurisma de aorta abdominal ou torácica com stent revestido (stent-graft)
Implante de endoprótese em dissecção de aorta abdominal ou torácica com stent revestido (stent-graft)
Tratamento do vasoespasmo pós-trauma
Trombectomia mecânica para tratamento de TEP
Trombectomia mecânica venosa
Trombectomia medicamentosa para tratamento de TEP
Trombólise medicamentosa arterial ou venosa - por vaso
Trombólise medicamentosa arterial ou venosa para tratamento de isquemia mesentérica
Trombólise medicamentosa em troncos supra-aórticos e intracranianos
Repermeabilização tubária para tratamento de infertilidade
Retirada percutânea de cálculos biliares orientada por RX, US ou TC
Retirada percutânea de cálculos renais orientada por RX, US ou TC
Retirada percutânea de corpo estranho intravascular
Osteoplastia ou discectomia percutânea (vertebroplastia e outras)
Discografia
Litotripsia mecânica de cálculos renais orientada por RX ou US
Sinusografia (abscessografia)
Paracentese orientada por RX ou US
Manipulação de drenos pós-drenagem (orientada por RX, TC, US ou RM)
Esclerose percutânea de nódulos benignos dirigida por RX, US, TC ou RM
US - Próstata transretal com biópsia - até 8 fragmentos
US - Próstata transretal com biópsia - mais de 8 fragmentos
Drenagem percutânea orientada por US (acrescentar o exame de base)
Redução de invaginação intestinal por enema, orientada por US (acrescentar o exame de base)
TC - Crânio ou sela túrcica ou órbitas

41001028
41001036
41001044
41001052
41001060
41001079
41001095
41001109
41001117
41001125
41001133
41001141
41001150
41001176
41001184
41001222
41001230
41001273
41001281
41001338
41001370
41001389
41001397
41001400
41001419
41001427
41001435
41001443
41001451
41001460
41001478
41001516
41001524
41001532

TC - Mastóides ou orelhas
TC - Face ou seios da face
TC - Articulações temporomandibulares
TC - Dental (dentascan)
TC - Pescoço (partes moles, laringe, tireóide, faringe e glândulas salivares)
TC - Tórax
TC - Abdome total (abdome superior, pelve e retroperitônio)
TC - Abdome superior
TC - Pelve ou bacia
TC - Coluna cervical ou dorsal ou lombo-sacra (até 3 segmentos)
TC - Coluna - segmento adicional
TC - Articulação (esternoclavicular ou ombro ou cotovelo ou punho ou sacroilíacas ou coxofemoral ou joelho ou tornozelo) - unilateral
TC - Segmento apendicular (braço ou antebraço ou mão ou coxa ou perna ou pé) - unilateral
Angiotomografia de aorta torácica
Angiotomografia de aorta abdominal
TC para PET dedicado oncológico
TC - Angiotomografia coronariana
TC - Mandíbula
TC - Maxilar
TC - Radiocirurgia esterotáxica
Angiotomografia arterial de crânio
Angiotomografia venosa de crânio
Angiotomografia arterial de pescoço
Angiotomografia venosa de pescoço
Angiotomografia arterial de tórax
Angiotomografia venosa de tórax
Angiotomografia arterial de abdome superior
Angiotomografia venosa de abdome superior
Angiotomografia arterial de pelve
Angiotomografia venosa de pelve
Angiotomografia arterial de membro inferior
Angiotomografia arterial pulmonar
Angiotomografia venosa pulmonar
TC para planejamento oncológico

41001532
41002016
41002032
41002059
41101014
41101022
41101030
41101057
41101065
41101073
41101081
41101090
41101103
41101111
41101120
41101138
41101146
41101154
41101170
41101189
41101197
41101200
41101219
41101227
41101235
41101243
41101251
41101260
41101278
41101286
41101294
41101308
41101316
41101332

TC para planejamento oncológico
Tomomielografia (até 3 segmentos) - acrescentar a TC da coluna e incluir a punção
Drenagem percutânea orientada por TC (acrescentar o exame de base)
Artro-TC
RM - Crânio (encéfalo)
RM - Sela túrcica (hipófise)
RM - Base do crânio
Perfusão cerebral por RM
Espectroscopia por RM
RM - Órbita bilateral
RM - Ossos temporais bilateral
RM - Face (inclui seios da face)
RM - Articulação temporomandibular (bilateral)
RM - Pescoço (nasofaringe, orofaringe, laringe, traquéia, tireóide, paratireóide)
RM - Tórax (mediastino, pulmão, parede torácica)
RM - Coração - morfológico e funcional
RM - Coração - morfológico e funcional + perfusão + estresse
RM - Coração - morfológico e funcional + perfusão + viabilidade miocárdica
RM - Abdome superior (fígado, pâncreas, baço, rins, supra-renais, retroperitônio)
RM - Pelve (não inclui articulações coxofemorais)
RM - Fetal
RM - Pênis
RM - Bolsa escrotal
RM - Coluna cervical ou dorsal ou lombar
RM - Fluxo liquórico (como complementar)
RM - Plexo braquial (desfiladeiro torácico) ou lombossacral (não inclui coluna cervical ou lombar)
RM - Membro superior unilateral (não inclui mão e articulações)
RM - Mão (não inclui punho)
RM - Bacia (articulações sacroilíacas)
RM - Coxa (unilateral)
RM - Perna (unilateral)
RM - Pé (antepé) - não inclui tornozelo
RM - Articular (por articulação)
Angio-RM de aorta torácica

41101340
41101359
41101480
41101499
41101502
41101510
41101529
41101537
41101545
41101553
41101596
41101600
41101618
41101626
41101669
41101669
41102010
41203011
41203011
41203011
41203020
41203038
41203046
41203054
41203062
41203070
41203070
41203070
41203070
41203070
41203089
41203089
41203089
41203089

Angio-RM de aorta abdominal
Hidro-RM (colângio-RM ou uro-RM ou mielo-RM ou sialo-RM ou cistografia por RM)
RM - Mama (bilateral)
Angio-RM arterial pulmonar
Angio-RM venosa pulmonar
Angio-RM arterial de abdome superior
Angio-RM venosa de abdome superior
Angio-RM arterial de crânio
Angio-RM venosa de crânio
Angio-RM arterial de membro inferior (unilateral)
Angio-RM arterial de pelve
Angio-RM venosa de pelve
Angio-RM arterial de pescoço
Angio-RM venosa de pescoço
RM para planejamento oncológico
RM para planejamento oncológico
Artro-RM (incluir a punção articular) - por articulação
Betaterapia (placa de estrôncio) - por campo
Betaterapia (placa de estrôncio) - por campo
Betaterapia (placa de estrôncio) - por campo
Radiocirurgia (RTC) - nível 1, lesão única e/ou um isocentro - por tratamento
Radiocirurgia (RTC) - nível 2, duas lesões e/ou dois a quatro isocentros - por tratamento
Radiocirurgia (RTC) - nível 3, três lesões e/ou de mais de quatro isocentros - por tratamento
Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe (IMRT) - por tratamento
Radioterapia Conformada Tridimensional (RCT-3D) com Acelerador Linear - por tratamento
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Acelerador Linear com Fótons e Elétrons - por campo
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Acelerador Linear com Fótons e Elétrons - por campo
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Acelerador Linear com Fótons e Elétrons - por campo
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Acelerador Linear com Fótons e Elétrons - por campo
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Acelerador Linear com Fótons e Elétrons - por campo
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Acelerador Linear só com Fótons - por campo
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Acelerador Linear só com Fótons - por campo
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Acelerador Linear só com Fótons - por campo
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Acelerador Linear só com Fótons - por campo

41203097
41203097
41203097
41203097
41203100
41203119
41203127
41203135
41203143
41203151
41203151
41203151
41203151
41203151
41203160
20104510
41203216
41204018
41204026
41204034
41204042
41204050
41204069
41204077
41204085
41204093
41204107
41205014
41205022
41205030
41205049
41205057
41205065
41205073

Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Unidade de Telecobalto - por campo
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Unidade de Telecobalto - por campo
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Unidade de Telecobalto - por campo
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Unidade de Telecobalto - por campo
Radioterapia de Corpo Inteiro - por tratamento
Radioterapia de Meio Corpo (HBI) - por dia de tratamento
Radioterapia de Pele Total (TSI) - por tratamento
Radioterapia Estereotática - 1º dia de tratamento
Radioterapia Estereotática - por dia subsequente
Radioterapia Externa de Ortovoltagem (Roentgenterapia) - por campo
Radioterapia Externa de Ortovoltagem (Roentgenterapia) - por campo
Radioterapia Externa de Ortovoltagem (Roentgenterapia) - por campo
Radioterapia Externa de Ortovoltagem (Roentgenterapia) - por campo
Radioterapia Externa de Ortovoltagem (Roentgenterapia) - por campo
Radioterapia Intra-operatória (IORT) - por tratamento
Terapia imunobiológica intramuscular (por sessão) - ambulatorial
Radioterapia intra-operatória por elétrons (IOeRT)
Colimação individual - 1 por incidência planejada
Filme de verificação (cheque-filme) - 1 por incidência planejada/semana - filme a parte
Planejamento de tratamento computadorizado - 1 por volume tratado
Planejamento de tratamento computadorizado tridimensional - 1 por volume tratado
Planejamento de tratamento simples (não computadorizado) - 1 por volume tratado
Simulação de tratamento complexa (com tomografia e com contraste) - 1 por volume tratado
Simulação de tratamento intermediária (com tomografia) - 1 por volume tratado
Simulação de tratamento simples (sem tomografia computadorizada) - 1 por volume tratado
Sistemas de imobilização - cabeça (máscaras) ou membros - 1 por tratamento
Sistemas de imobilização - tórax, abdome ou pélvis - 1 por tratamento
Braquiterapia endoluminal de alta taxa de dose (BATD) - por inserção
Braquiterapia endoluminal de baixa taxa de dose (BBTD) - por inserção
Braquiterapia intersticial de alta taxa de dose (BATD) - por inserção
Braquiterapia intersticial de baixa taxa de dose (BBTD) - com Césio - por inserção
Braquiterapia intersticial de baixa taxa de dose (BBTD) permanente de próstata - por tratamento
Braquiterapia intersticial de baixa taxa de dose (BBTD) com ouro, irídio ou iodo - por tratamento
Braquiterapia intracavitária de alta taxa de dose (BATD) - por inserção

41205081
41205090
41205103
41205111
41205120
41206010
41206029
41206045
41206053
41206061
41206070
41501209

Braquiterapia intracavitária de baixa taxa de dose (BBTD) com Césio - por inserção
Braquiterapia oftálmica de baixa taxa de dose (BBTD) - por inserção
Braquiterapia por moldagem ou contato de baixa taxa de dose (BBTD) com Césio - por inserção
Braquiterapia por moldagem ou contato de baixa taxa de dose (BBTD) com ouro, irídio ou iodo - por tratamento
Braquiterapia por moldagem ou contato, de alta taxa de dose (BATD) - por inserção
Filme de verificação (cheque-filme) de braquiterapia - 2 por inserção - filme à parte
Colocação ou retirada da placa oftálmica - 1 colocação e 1 retirada por tratamento
Planejamento computadorizado de braquiterapia - 1 por inserção
Planejamento computadorizado tridimensional de braquiterapia - 1 por inserção
Planejamento não-computadorizado de braquiterapia - 1 por inserção
Simulação de braquiterapia - 1 por inserção
Medida de pressão hepática

