
CODIGO DESCRIÇÃO 

40901106 Ecodopplercardiograma transtorácico 

41001095 TC - Abdome total (abdome superior, pelve e retroperitônio) 

40901483 Doppler colorido venoso de membro inferior - unilateral 

40901122 US - Abdome total (abdome superior, rins, bexiga, aorta, veia cava inferior e adrenais) 

40808041 Mamografia digital bilateral 

40202615 Endoscopia digestiva alta com biópsia e teste de urease (pesquisa Helicobacter pylori) 

40316521 Tireoestimulante, hormônio (TSH) - pesquisa e/ou dosagem 

40901360 Doppler colorido de vasos cervicais arteriais bilateral (carótidas e vertebrais) 

40901300 US - Transvaginal (útero, ovário, anexos e vagina) 

40901386 Doppler colorido de órgão ou estrutura isolada 

40316491 T4 livre - pesquisa e/ou dosagem 

41001010 TC - Crânio ou sela túrcica ou órbitas 

40601196 
Procedimento diagnóstico em fragmentos múltiplos de biópsias de mesmo órgão ou 
topografia, acondicionados em um mesmo frasco 

41001079 TC - Tórax 

40101037 Teste ergométrico computadorizado (inclui ECG basal convencional) 

40901114 US - Mamas 

41301323 Tonometria - binocular 

40901211 US - Estruturas superficiais (cervical ou axilas ou músculo ou tendão) 

40201210 Vídeo-endoscopia naso-sinusal com ótica flexível 

41001036 TC - Face ou seios da face 

40808130 Densitometria óssea - rotina: coluna e fêmur (ou dois segmentos) 

40201252 Vídeo-faringo-laringoscopia com endoscópio flexível 

40302830 Vitamina "D" 25 HIDROXI, pesquisa e/ou dosagem (Vitamina D3) 

40302075 Hemoglobina glicada (A1 total) - pesquisa e/ou dosagem 

40316572 Vitamina B12 - pesquisa e/ou dosagem 

40202666 Colonoscopia com biópsia e/ou citologia 

20102038 Monitorização ambulatorial da pressão arterial - MAPA (24 horas) 

40901475 Doppler colorido arterial de membro inferior - unilateral 

40316270 Ferritina - pesquisa e/ou dosagem 

41301102 Colposcopia (cérvice uterina e vagina) 

40305465 Paratormônio - PTH ou fração (cada) - pesquisa e/ou dosagem 

40201082 Colonoscopia (inclui a retossigmoidoscopia) 

40316149 Antígeno específico prostático total (PSA) - pesquisa e/ou dosagem 

40701069 Cintilografia do miocárdio perfusão - repouso 

20102020 Holter de 24 horas - 3 canais - digital 

40301583 Colesterol (HDL) - pesquisa e/ou dosagem 

40103439 Impedanciometria 

40316130 Antígeno específico prostático livre (PSA livre) - pesquisa e/ou dosagem 

40302733 Hemoglobina glicada (Fração A1c) - pesquisa e/ou dosagem 

40901769 US - Aparelho urinário (rins, ureteres e bexiga) 

40103137 Campimetria computadorizada - monocular 

40901220 US - Articular (por articulação) 

40301591 Colesterol (LDL) - pesquisa e/ou dosagem 

40301605 Colesterol total - pesquisa e/ou dosagem 

40701140 Cintilografia do miocárdio perfusão - estresse físico 

40302776 Peptídeo natriurético BNP/PROBNP - pesquisa e/ou dosagem 

40901203 US - Órgãos superficiais (tireóide ou escroto ou pênis ou crânio) 



40103528 Polissonografia de noite inteira (PSG) (inclui polissonogramas) 

40302750 
Perfil lipídico / lipidograma (lipídios totais, colesterol, triglicerídios e eletroforese 
lipoproteínas) - pesquisa e/ou dosagem 

41301315 Retinografia (só honorário) monocular 

41001125 TC - Coluna cervical ou dorsal ou lombo-sacra (até 3 segmentos) 

40316505 Testosterona livre - pesquisa e/ou dosagem 

40901467 Doppler colorido venoso de membro superior - unilateral 

40307182 HIV1+ HIV2, (determinação conjunta), pesquisa de anticorpos 

40313328 Zinco - pesquisa e/ou dosagem 

40103072 Audiometria tonal limiar com testes de discriminação 

41301013 Angiofluoresceinografia - monocular 

41501012 Biometria ultrassônica - monocular 

40303136 Sangue oculto, pesquisa nas fezes 

40901173 US - Abdome inferior masculino (bexiga, próstata e vesículas seminais) 

40201120 Endoscopia digestiva alta 

40701131 Cintilografia do miocárdio perfusão - estresse farmacológico 

40304906 Dímero D - pesquisa e/ou dosagem 

40901262 US - Obstétrica morfológica 

40101045 
Teste ergométrico convencional - 3 ou mais derivações simultâneas (inclui ECG basal 
convencional) 

40901254 US - Obstétrica com translucência nucal 

20102070 Tilt teste 

40324605 Vírus Zika - IgM 

40324591 Vírus Zika - IgG 

40302717 Eletroforese de proteínas de alta resolução 

40304493 Produtos de degradação da fibrina, qualitativo - pesquisa e/ou dosagem 

40701034 Cintilografia do miocárdio com duplo isótopo (perfusão + viabilidade) 

40302431 Succinil acetona - pesquisa e/ou dosagem 

40308235 HER2 dosagem do receptor 

40312020 Cromatina sexual, pesquisa 

40314561 Vírus Zika - por PCR 

41401174 Teste de exercício em ergômetro com monitorização da frequência cardíaca 

41401182 Teste de exercício em ergômetro com monitorização do eletrocardiograma 

40808041 Mamografia digital bilateral 

41101316 RM - Articular (por articulação) 

41101227 RM - Coluna cervical ou dorsal ou lombar 

41301250 Mapeamento de retina (oftalmoscopia indireta) - monocular 

41101014 RM - Crânio (encéfalo) 

41203062 Radioterapia Conformada Tridimensional (RCT-3D) com Acelerador Linear - por tratamento 

41301080 Ceratoscopia computadorizada - monocular 

41101189 RM - Pelve (não inclui articulações coxofemorais) 

41301269 Microscopia especular de córnea - monocular 

41501128 Paquimetria ultrassônica - monocular 

40305015 1,25-dihidroxi vitamina D - pesquisa e/ou dosagem 

41101170 RM - Abdome superior (fígado, pâncreas, baço, rins, supra-renais, retroperitônio) 

40601137 Procedimento diagnóstico em citopatologia cérvico-vaginal oncótica 

40302547 Triglicerídeos - pesquisa e/ou dosagem 

41101537 Angio-RM arterial de crânio 

40316513 Testosterona total - pesquisa e/ou dosagem 

41101278 RM - Bacia (articulações sacroilíacas) 



80809405 Radioterapia de tumores de cabeça/pescoço 

40601170 Procedimento diagnóstico em painel de imunoistoquímica (duas a cinco reações) 

41101480 RM - Mama (bilateral) 

40202542 Polipectomia de cólon (independente do número de pólipos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

40202712 Colonoscopia com mucosectomia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

41102010 Artro-rm (incluir a punção articular) - por articulação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

30301122 Epilação                                                                                                                                                                                                                     

41101596 Angio-rm arterial de pelve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

40901190 US - dermatológico - pele e subcutâneo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

41101529 Angio-rm venosa de abdome superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

41501144 Tomografia de coerência óptica - monocular 

40308804 Anticorpos Anti Peptídeo Cíclico Citrulinado - IGG (Anti CCP) 

40901084 Ecodopplercardiograma fetal com mapeamento de fluxo em cores - por feto 

40103897 Processamento auditivo central (a partir dos 7 anos e adulto) 

31104274 Incontinência urinária masculina - "sling" 

40808297 Mamotomia por US (não inclui o exame de imagem) 

40314022 Citomegalovírus - qualitativo, por PCR - pesquisa 

40403084 Determinação de células CD34, CD45 positivas - Citômetro de Fluxo 

40302725 Imunofixação - cada fração 

41101235 RM - Fluxo liquórico (como complementar) 

40103889 Processamento auditivo central infantil (de 3 a 7 anos) 

40404129 PCR em tempo real para diagnóstico de EBV - pós transplante 

40503216 Interpretação e elaboração do laudo da análise genética, por amostra 

40103110 Audiometria vocal com mensagem competitiva (SSI, SSW) 

31104282 Incontinência urinária masculina - esfincter artificial 

40304973 Alfa talassemia anal molecular sangue 

40314227 Toxoplasmose por PCR - pesquisa 

40319440 Fator II, dosagem do inibidor 

40319458 Fator VII, dosagem do inibidor 

40404048 Avaliação quimerismo - VNTR - doador - pré transplante 

40404056 Avaliação quimerismo - VNTR - paciente - pré transplante 

40404064 Avaliação quimerismo por STR - paciente - pós transplante 

40404080 Controle microbiológico da medula óssea no TCTH alogênico 

40404099 Controle microbiológico das células tronco periféricas no TCTH alogênico 

40404102 Depleção de plasma em TCTH alogênicos com incompatibilidade ABO menor 

40404137 PCR em tempo real para diagnóstico de Herpes vírus 6 - pós transplante 

40404145 PCR em tempo real para diagnóstico de Herpes vírus 8 - pós transplante 

40404170 Quantificação de CD14 da coleta de células tronco periféricas para TCTH alogênico 

40404188 Quantificação de CD19 da coleta de células tronco periféricas para TCTH alogênico 

40404196 Quantificação de CD3 da coleta de células tronco periféricas para TCTH alogênico 

40404200 Quantificação de CD3 da coleta de linfócitos para tratamento de recidivas pós TCTH alogênico 

40404218 Quantificação de CD4 da coleta de células tronco periféricas para TCTH alogênico 

40404226 Quantificação de CD8 da coleta de células tronco periféricas para TCTH alogênico 

40404234 Quantificação de leucócitos totais da coleta de células tronco periféricas para TCTH alogênico 

40404242 Quantificação de leucócitos totais da Medula Óssea no TCTH alogênico 

40404250 Sedimentação de hemácias em TCTH alogênicos com incompatibilidade ABO maior 

40404269 
Viabilidade celular dos linfócitos periféricos por citometria de fluxo para tratamento das 
recidivas pós TCTH alogênico 



40404277 Viabilidade celular da medula óssea por citometria de fluxo após o descongelamento 

40404285 
Viabilidade celular das células tronco periféricas por citometria de fluxo após o 
descongelamento 

31003559 Retossigmoidectomia abdominal 

31003214 Colostomia ou enterostomia 

31005063 Biópsia hepática por laparotomia (até 3 fragmentos) 

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

30101433 Exérese de higroma cístico no RN e lactente 

30101441 Exérese de lesão com auto-enxertia 

30101450 Exérese e sutura de lesões (circulares ou não) com rotação de retalhos cutâneos 

30101468 Exérese de lesão / tumor de pele e mucosas 

30101476 Exérese de tumor e rotação de retalho músculo-cutâneo 

30101484 Exérese de unha 

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

30101506 Exérese tangencial (shaving) - (por grupo de até 5 lesões) 

30101522 Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - excisão e retalhos cutâneos da região 

30101530 
Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - exérese e emprego de retalhos cutâneos ou 
musculares cruzados (por estágio) 

30101549 Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - exérese e retalhos cutâneos à distância 

30101557 
Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - exérese e rotação de retalho fasciocutâneo ou 
axial 

30101565 Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - exérese e rotação de retalhos miocutâneos 

30101573 Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - exérese e rotação de retalhos musculares 

30101581 Extensos ferimentos, cicatrizes, ou tumores - exérese e enxerto cutâneo 

30711010 Imobilizações não-gessadas (qualquer segmento) 

30705010 
Autotransplante de dois retalhos musculares combinados, isolados e associados entre si, 
ligados por um único pedículo 

40813568 Embolização de malformação arteriovenosa cerebral ou medular - por vaso 

 


