PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS SOBRICE - CBHPM 2018
Ablação percutânea de tumor (qualquer método)
Ablação percutânea de tumor hepático (qualquer metodo)
Ablação percutânea de tumor ósseo (qualquer método)
Ablacao percutânea de tumor renal (qualquer método)
Ablação percutânea de tumor torácico (qualquer método)
Abscesso de próstata - drenagem
Abscesso renal ou peri-renal - drenagem percutânea
Abscesso subfrênico - tratamento cirúrgico
Alcoolização percutânea de angioma
Alcoolização percutânea dirigida de tumor hepático
Alcoolização percutânea dirigida de tumor hepático por videolaparoscopia
Angiografia por cateterismo não seletivo de grande vaso
Angiografia por cateterismo seletivo de ramo primário - por vaso
Angiografia por cateterismo superseletivo de ramo secundário ou distal - por vaso
Angiografia por punção
Angiografia pós-operatória de controle
Angiografia transoperatória de posicionamento
Angioplastia arterial ou venosa de anastomose vascular de fígado transplantado
Angioplastia arterial ou venosa de anastomose vascular de rim transplantado
Angioplastia de aorta para tratamento de coarctação
Angioplastia de artéria visceral - por vaso
Angioplastia de ramo intracraniano
Angioplastia de ramos hipogástricos para tratamento de impotência
Angioplastia de tronco supra-aórtico
Angioplastia de tronco venoso
Angioplastia renal para tratamento de hipertensão renovascular ou outra condição
Angioplastia transluminal percutânea
Angioplastia transluminal percutânea para tratamento de obstrução arterial
Angioplastia venosa para tratamento de síndrome de BUDD-CHIARI
Aortografia abdominal por punção translombar
Aterectomia percutânea orientada por RX
Avaliação hemodinâmica por cateterismo (aferimento de pressao ou fluxo arterial ou venoso)
Biópsia de corpo vertebral com agulha
Biópsia de linfonodos pré-escalênicos ou do confluente venoso
Biópsia de pâncreas por punção dirigida
Biópsia de paratireoide
Biópsia de próstata - mais de 8 fragmentos

CODIGOS TUSS
40813045
40813029
40813037
40814181
40813010
31201024
31101020
30806011
40813053
31005020
31005462
40812030
40812049
40812057
40812022
40812073
40812065
40813118
40813134
40813088
40813100
40813061
40813142
40813070
40813150
40813126
40813177
40813185
40813169
40812014
40813401
40810046
30715040
30805023
31006027
30214017
31201040

Biópsia de tireoide
Biópsia de tumor do mediastino (qualquer via)
Biópsia esplênica
Biópsia hepática transparietal (acima de 3 fragmentos)
Biópsia hepática transparietal (até 3 fragmentos)
Biópsia óssea
Biópsia percutânea de fragmento mamário por agulha grossa (core biopsy) orientada por estereotaxia
Biópsia percutânea de fragmento mamário por agulha grossa orientada por US (não inclui o exame de imagem)
Biópsia percutânea de pleura por agulha
Biópsia renal cirúrgica unilateral
Biópsias percutânea sinovial ou de tecidos moles
Bloqueio de nervo periférico
Bloqueio do sistema nervoso autônomo
Bloqueio peridural ou subaracnoideo com corticóide
Bloqueio de ganglio estrelado com anestésico local
Bloqueio fenólico, alcoólico ou com toxina botulínica por segmento corporal
Celostomia percutânea orientada por RX ou TC
Cisto renal - escleroterapia percutânea - por cisto
Colangiografia transcutânea
Colecistostomia percutânea orientada por RX, US ou TC
Colheita seletiva de sangue para dosagem hormonal
Colocação de cateter venoso central ou portocath
Colocação de filtro de VCI para prevenção de TEP
Colocação de stent aórtico
Colocação de stent biliar
Colocação de stent em artéria visceral - por vaso
Colocação de stent em estenose vascular de enxerto transplantado
Colocação de stent em ramo intracraniano
Colocação de stent em traquéia ou brônquio
Colocação de stent em tronco supra-aórtico
Colocação de stent esofagiano, duodenal ou colônico
Colocação de stent para tratamento de obstrução arterial ou venosa
Colocação de stent para tratamento de síndrome de VCI
Colocação de stent renal
Colocação de stent revestido (stent-graft) para tratamento de aneurisma periférico
Colocação de stent revestido (stent-graft) para tratamento de fístula arteriovenosa
Colocação percutânea de cateter pielovesical
Colocação percutânea de stent vascular
Coluna vertebral: infiltração foraminal ou facetária ou articular
Cone-Beam CT
Denervação percutânea de faceta articular (por segmento)
Dilatação percutânea de estenose biliar cicatricial
Dilatação percutânea de estenose de conduto urinário

30213010
30805031
31007015
31005691
31005071
30713021
40808254
40808262
30804019
31101070
30713030
31403026
31405010
31602169
31602096
20103140
40813860
31101089
40809064
40813843
40810038
40813231
40813240
40813215
40813320
40813258
40813290
40813193
40813304
40813207
40813312
40813266
40813223
40813339
40813274
40813282
40813347
40813355
40813363
40812162
31403034
40813371
40813380

Dilatação percutânea de estenose de ducto pancreático
Discografia
Dissecção muscular
Doppler colorido intra-operatório
Drenagem biliar trans-hepática
Drenagem cirúrgica do psoas
Drenagem de abscesso cervical profundo
Drenagem de abscesso pulmonar ou mediastinal
Drenagem mediastinal orientada por RX ou TC
Drenagem percutânea de abscesso hepático ou pancreático
Drenagem percutânea de abscesso renal
Drenagem percutânea de abscesso retroperitoneal ou pélvico
Drenagem percutânea de cisto hepático ou pancreático
Drenagem percutânea de cisto renal
Drenagem percutânea de coleção infectada abdominal
Drenagem percutânea de coleção infectada profunda
Drenagem percutânea de coleção pleural
Drenagem percutânea de pneumotorax
Drenagem percutânea de via biliar
Drenagem percutânea não especificada
Drenagem percutânea orientada por TC (acrescentar o exame de base)
Drenagem percutânea orientada por US
Embolização arterial para tratamento de priapismo
Embolização brônquica para tratamento de hemoptise
Embolização das artérias prostáticas (por vaso)
Embolização de aneurisma cerebral por oclusão sacular - por vaso
Embolização de aneurisma cerebral por oclusão vascular - por vaso
Embolização de aneurisma ou pseudoaneurisma visceral
Embolização de artéria renal para nefrectomia
Embolização de artéria uterina para tratamento de mioma ou outras situações
Embolização de fístula arteriovenosa em cabeça, pescoço ou coluna - por vaso
Embolização de fístula arteriovenosa não especificada acima - por vaso
Embolização de hemorragia digestiva
Embolização de malformação arteriovenosa cerebral ou medular - por vaso
Embolização de malformação vascular - por vaso
Embolização de pseudoaneurisma - por vaso
Embolização de ramo portal
Embolização de ramos hipogástricos para tratamento de sangramento ginecológico
Embolização de tumor de cabeça e pescoço
Embolização de tumor do aparelho digestivo
Embolização de tumor não especificado
Embolização de tumor ósseo ou de partes moles
Embolização de varizes esofagianas ou gástricas

40813398
40814106
30730058
40902064
31005241
30730066
30212022
40813436
40813444
40813460
40813509
40813525
40813479
40813495
40813452
40813517
40813410
40813428
40813487
40813533
41002032
40902110
40813665
40813606
40814190
40813541
40813550
40813592
40813703
40813746
40813576
40813711
40813630
40813568
40813720
40813738
40813649
40813681
40813789
40813797
40813819
40813800
40813622

Embolização de veia espermática para tratamento de varicocele
Embolização esplênica para tratamento de hiperesplenismo ou outra situação
Embolização para tratamento de epistaxe
Embolização para tratamento de impotência
Embolização pulmonar para tratamento de fístula arteriovenosa ou outra situação
Embolização seletiva de fístula ou aneurisma renal para tratamento de hematúria
Esclerose percutânea de cisto pancreático
Esclerose percutânea de nódulos benignos dirigida por US, TC
Esplenoportografia percutânea
Exérese percutânea de tumor benigno orientada por RX, US, TC ou RM
Fármaco-cavernosografia (dinâmica)
Flebografia por punção venosa unilateral
Flebografia retrógrada por cateterismo - unilateral
Gastrostomia confecção / fechamento
Gastrostomia percutânea orientada por RX ou TC
Histerossalpingografia
Implante de cateter venoso central por punção, para NPP, QT, etc
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)
Infiltração de ponto gatilho (por músculo) ou agulhamento seco (por músculo)
Infusão seletiva intravascular de enzimas trombolíticas
Linfangioadenografia unilateral
Litotripsia mecânica de cálculos renais orientada por RX ou US
Manipulação de drenos pós-drenagem (orientada por RX, TC, US ou RM)
Marcação pré-cirúrgica por nódulo - máximo de 3 nódulos por mama, por US (não inclui exame de imagem)
Mielografia segmentar (por segmento)
Nefrostomia percutânea orientada por RX, US, TC ou RM
Nefrostomia percutânea unilateral
Neurólise das síndromes compressivas
Neurólise de plexo nervoso guiado por tomografia
Neurotomia occipital por radiofrequência
Osteoplastia vertebral por cifoplastia
Osteoplastia vertebral por vertebroplastia
Paracentese Orientada por RX ou US
Pielografia percutânea orientada por RX, US, TC ou RM
Pleurodese (qualquer técnica)
Portografia trans-hepática
Pseudocisto pâncreas - drenagem externa (qualquer técnica)
Pseudocisto pâncreas - drenagem interna (qualquer técnica)
Punção articular diagnóstica ou terapêutica (infiltração)
Punção extra-articular diagnóstica ou terapêutica (infiltração/agulhamento seco)
Punção Biópsia de costela ou esterno
Punção biópsia renal percutânea

40813754
40813657
40813584
40813673
40813614
40813690
40813851
40814165
40812111
40813894
40812146
40812081
40812090
31002056
40813835
40809030
30913012
40813940
40813959
20103301
30912113
40812120
40814114
40814157
40808203
40810011
40813878
31101313
31403280
40814203
49040170
30715563
30715555
40814149
40813886
30804043
40812103
31006108
31006116
30713137
30713145
30601266
31101402

Punção Biópsia/aspirativa de orgao ou estrutura profunda orientada por RM (não inclui o exame de base)
Punção Biópsia/aspirativa de orgao ou estrutura profunda orientada por RX (não inclui o exame de base)
Punção Biópsia/aspirativa de orgao ou estrutura profunda orientada por TC (não inclui o exame de base)
Punção Biópsia/aspirativa de orgao ou estrutura profunda orientada por US (não inclui o exame de base)
Punção Biópsia/aspirativa de orgao ou estrutura superficial orientada por RM (não inclui o exame de base)
Punção Biópsia/aspirativa de orgao ou estrutura superficial orientada por RX (não inclui o exame de base)
Punção Biópsia/aspirativa de orgao ou estrutura superficial orientada por TC (não inclui o exame de base)
Punção Biópsia/aspirativa de orgao ou estrutura superficial orientada por US (não inclui o exame de base)
Punção extra-articular diagnóstica ou terapêutica (infiltração / agulhamento seco).
Punção hepática para drenagem de abscessos
Punção pleural
Quimioembolização para tratamento de tumor hepático
Quimioterapia por cateter de tumor de cabeça e pescoço
Quimioterapia por cateter intra-arterial
Radioablação / termoablação de tumores hepáticos
Radioembolização hepática
Repermeabilização tubária para tratamento de infertilidade
Repleção de cavidade pleural com solução de antibiotico para tratamento de empiema
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
Rizotomia percutânea por segmento (qualquer método)
TC - Punção para introdução de contraste (acrescentar o exame de base)
Termoablação para nódulos benignos de tireoide
TIPS - anastomose porto-cava percutânea para tratamento de hipertensão portal
Traqueotomia percutânea orientada por RX ou TC
Tratamento do vasoespasmo pós-trauma
Tratamento percutâneo de aneurisma / dissecção de aorta
Trituração de calcificação tendínea orientada por RX ou US
Trombectomia no AVC isquêmico agudo
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
US - Próstata transretal com biópsia - mais de 8 fragmentos
US intra-operatória

40809196
40809200
40809218
40809226
40809188
40809153
40809170
40809161
30713145
31005322
30804086
40813916
40813908
40813924
31005330
40814211
40814050
30804094
40814068
40814076
40814084
31403336
41002040
40814238
40813932
40813827
40813975
30912237
40814122
40814220
40813983
40813991
40814017
40814025
40814033
40814041
40902048
40902056

