
CÓDIGO DESCRIÇÃO DUT RELAÇÃO DE EXAMES/DOCUMENTAÇÃO NORTEADORA
DATA DE 
INCLUSÃO

DATA DE 
ALTERAÇÃO

20202067 Monitorização da pressão intracraniana (por dia)
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do cranio
Ultrassom do crânio em crianças

27/11/2020

30101689 Reconstrução com retalhos de gálea aponeurótica

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ecodoppler de carótidas no pescoço
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30202035
Excisão de lesão maligna com reconstrução à custa de 
retalhos locais

Relatório médico com quadro clinico detalhado
TC ou RNM
Para lesões malignas, anexar laudo do anatomopatológico 

27/11/2020

30202078
Glossectomia subtotal ou total, com ou sem 
mandibulectomia

Relatório médico com quadro detalhado 27/11/2020

30202124 Palatoplastia parcial
Nasofibrolaringoscopia ou
Polissonografia

27/11/2020

30204046 Parotidectomia parcial com conservação do nervo facial

Relatório médico
Ultrassom
TC 
RM

27/11/2020

30204054
Parotidectomia total ampliada com ou sem reconstrução 
com retalhos locais

Relatório médico
Tomografia computadorizada
Ultrassonografia
RM

27/11/2020

30204062 Parotidectomia total com conservação do nervo facial

Relatório médico
Ultrassom
TC 
RM

27/11/2020

30204070 Parotidectomia total com reconstrução do nervo facial

Relatório médico
Tomografia computadorizada
Ultrassonografia
RM

27/11/2020

30204089
Parotidectomia total com sacrificio do nervo facial, sem 
reconstrução

Relatório médico
Tomografia computadorizada
Ultrassonografia
RM

27/11/2020

30205034 Adeno-amigdalectomia
Avaliação clínica (anamnese e exame físico)
Videonasofibroscopia

27/11/2020

30205050 Amigdalectomia das palatinas Relatório médico com quadro clinico detalhado 27/11/2020
30205069 Amigdalectomia lingual Nasofibrolaringoscopia 27/11/2020

30205158 Faringolaringoesofagectomia total
Relatório médico com quadro clinico detalhado
Laudo de biópsia
Exame de imagem

27/11/2020

30205190 Ressecção de tumor de faringe com mandibulectomia
Exame de imagem relacionado com o procedimento
Laudo de biópsia

27/11/2020

30205271 Adenoidectomia por videoendoscopia
Exame clínico
Radiografia
Videonasofibroscopia

27/11/2020

30206049
Confecção de fístula tráqueo-esofágica para prótese 
fonatória com miotomia faríngea

Relatório médico com quadro clinico detalhado
Desejável relatório fonoaudiológico

27/11/2020

30206103 Injeção intralaríngea de toxina botulínica
Relatório (médico e se possível fonoaudiológico)
Videolaringoscopia com estroboscopia

27/11/2020

30206170 Laringofissura (inclusive com cordectomia)
Relatório médico com quadro clinico detalhado
Videolaringoscopia com estroboscopia

27/11/2020

30206200 Laringotraqueoplastia Videolaringoscopia com estroboscopia 27/11/2020

30206227
Microcirurgia com uso de laser para ressecção de lesões 
benignas

Videolaringoscopia com estroboscopia 27/11/2020

30206251 Microcirurgia para ressecção de papiloma Videolaringoscopia com estroboscopia 27/11/2020

30206278
Microcirurgia para tratamento de paralisia de prega 
vocal (inclui injeção de materiais)

Relatório médico com justificativa clinica
Videolaringoscopia com estroboscopia

27/11/2020

30206308 Tiroplastia tipo 1 com rotação de aritenóide Videolaringoscopia com estroboscopia 27/11/2020
30206316 Tiroplastia tipo 1 simples Videolaringoscopia com estroboscopia 27/11/2020

30206359 Tratamento cirúrgico da estenose laringo-traqueal Videolaringoscopia com estroboscopia 27/11/2020

30207029 Redução de fratura do malar (com fixação)
Raio X ou
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30207045 Redução de fratura de seio frontal (acesso coronal)
Radiografia de crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30207070
Fratura do arco zigomático - redução cirúrgica com 
fixação

Radiografia de crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30207096
Fratura simples de mandíbula - redução cirúrgica com 
fixação óssea e bloqueio intermaxilar eventual

Raio X ou
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30207126
Fraturas complexas de mandíbula - redução cirúrgica 
com fixação óssea e eventual bloqueio intermaxilar

Raio X ou
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30207177
Fratura Lefort II - fixação cirúrgica com síntese óssea, 
levantamento e bloqueio intermaxilar eventual

Raio X ou
Tomografia Computadorizada

27/11/2020
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30207185
Fratura Lefort III - fixação cirúrgica com síntese óssea, 
levantamento crânio-maxilar e bloqueio intermaxilar 
eventual

Tomografia computadorizada 27/11/2020

30208017
Artroplastia para luxação recidivante da articulação 
têmporo-mandibular

Tomografia computadorizada
RNM

27/11/2020

30208025
Osteoplastia para prognatismo, micrognatismo ou 
laterognatismo

Cefalometria ou Polissonografia ou tomografia computadorizada 27/11/2020

30208050 Osteotomia tipo Lefort I Cefalometria ou Polissonografia ou tomografia computadorizada 27/11/2020

30208114
Reconstrução total de mandíbula com prótese e ou 
enxerto ósseo

Ressonancia magnética ou Tomografia Computadorizada 27/11/2020

30209021 Osteoplastias de mandíbula Cefalometria ou Polissonografia ou tomografia computadorizada 27/11/2020

30209056
Correção cirúrgica de depressão (afundamento) da 
região frontal

Radiografia de crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30210054
Paralisia facial - reanimação com o músculo temporal 
(região oral) com neurotização

Eletroneuromiografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30210100 Reconstrução com rotação do músculo temporal
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30212014 Cervicotomia exploradora
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30212120 Punção-biópsia de pescoço
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

30212146 Ressecção de tumor de corpo carotídeo
Arteriografia
Ressonância magnética

27/11/2020

30213045 Tireoidectomia parcial

Biópsia de punção aspirativa (PAAF)
Cintilografia
Ressonância Magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30213053 Tireoidectomia total

Biópsia de punção aspirativa (PAAF)
Cintilografia
Ressonância Magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30214041 Tratamento cirúrgico do hiperparatireoidismo primário Ultrassom da tireóide 27/11/2020

30214050 Tratamento cirúrgico do hiperparatireoidismo secundário Ultrassom da tireóide 27/11/2020

30215013 Cranioplastia
Radiografia de crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30215021 Craniotomia descompressiva
Radiografia de crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30215048 Reconstrução craniana ou craniofacial
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30215072 Tratamento cirúrgico da craniossinostose

Raio X do Crânio
Ressonância magnética do crânio 
Tomografia computadorizada do crânio
Ultrassom Craniano

27/11/2020

30215080 Tratamento cirúrgico da fratura do crânio - afundamento
Radiografia de crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30215099 Tratamento cirúrgico da osteomielite de crânio
Raio-X do crânio
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30302021 Descompressão de órbita ou nervo ótico Tomografia computadorizada 27/11/2020

30302064 Fratura de órbita - redução cirúrgica
Radiografia de crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30302072 Fratura de órbita - redução cirúrgica e enxerto ósseo Tomografia computadorizada 27/11/2020

30302099 Microcirurgia para tumores orbitários
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30302102 Reconstituição de paredes orbitárias Tomografia computadorizada 27/11/2020

30302137 Tumor de órbita - exérese
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30304083 Implante de anel intra-estromal
DUT 
Nº 34

Rlatório médico informando se paciente é intoletante a lente de 
contato, se tem visão insatisfátoria com uso do óculos, 
especificação/laudo da acuidade visual, informando se paciente 
apresenta opacidade severa da córnea; hidropsia da córnea; 
associação com processo infeccioso local ou sistêmico em atividade; 
síndrome de erosão recorrente da córnea.  Exames ceratoscopia e 
paquimetria.

27/11/2020

30304091 Fotoablação de superfície convencional - PRK
DUT 
Nº 13

Relatório médico informado a quanto tempo o grau esta estável e o 
grau da comorbidade (miopia, astigmatismo e hipermetropia).
Pode ser solicitado mapeamento de retina, microscopia especular, 
paquimetria ultrassonica da córnea ou topografia da córnea)

27/11/2020

30304105 Delaminação corneana com fotoablação estromal - LASIK
DUT 
Nº 13

Relatório médico informado a quanto tempo o grau esta estável e o 
grau da comorbidade (miopia, astigmatismo e hipermetropia).
Pode ser solicitado mapeamento de retina, microscopia especular, 
paquimetria ultrassonica da córnea ou topografia da córnea)

27/11/2020



30306027 Facectomia com lente intra-ocular com facoemulsificação

Biometria por ultrassom
Mapeamento de retina
Microscopia especular
Potencial de acuidade visual
Topografia da córnea

27/11/2020

30306035 Facectomia com lente intra-ocular sem facoemulsificação

Biometria por ultrassom
Mapeamento de retina
Microscopia especular
Potencial de acuidade visual
Topografia da córnea

27/11/2020

30306043 Facectomia sem implante

Biometria por ultrassom
Mapeamento de retina
Microscopia especular
Potencial de acuidade visual
Topografia da córnea

27/11/2020

30306051 Fixação iriana de lente intra-ocular

Biometria por ultrassom
Mapeamento de retina
Microscopia especular
Potencial de acuidade visual
Topografia da córnea

27/11/2020

30306060 Implante secundário / explante / fixação escleral ou iriana

Biometria por ultrassom
Mapeamento de retina
Microscopia especular
Potencial de acuidade visual
Topografia da córnea

27/11/2020

30307104 Vitrectomia a céu aberto - ceratoprótese

Ecografia
Mapeamento de retina
Retinografia
Tomografia de coerência óptica

27/11/2020

30307112 Vitrectomia anterior

Ecografia
Mapeamento de retina
Retinografia
Tomografia de coerência óptica

27/11/2020

30307120 Vitrectomia vias pars plana

Ecografia
Mapeamento de retina
Retinografia
Tomografia de coerência óptica

27/11/2020

30311012 Biópsia de músculos
Eletroneuromiografia
Exames Laboratoriais

27/11/2020

30312086 Retinopexia com introflexão escleral
Ecografia
Mapeamento de retina
Retinografia

27/11/2020

30312094 Retinopexia pneumática
Ecografia
Mapeamento de retina
Retinografia

27/11/2020

30312108 Retinopexia profilática (criopexia)
Ecografia
Mapeamento de retina
Retinografia

27/11/2020

30313031 Dacriocistorrinostomia com ou sem intubação - unilateral
Relatório médico com descrição do quadro clínico informando teste 
de milder. 
Exame dacriocistografia

27/11/2020

30401020
Exérese de tumor com abordagem craniofacial 
oncológica pavilhão auricular (tempo facial)

Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30401046 Outros defeitos congênitos que não a microtia
Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30401089
Ressecção de tumor de pavilhão auricular, incluindo 
parte do osso temporal

Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30401097 Ressecção subtotal ou total de orelha
Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30402069 Estenose de conduto auditivo externo - correção
Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30403030 Estapedectomia ou estapedotomia
Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30403049
Exploração e descompressão parcial do nervo facial 
intratemporal

Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30403057 Fístula perilinfática - fechamento cirúrgico
Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30403065 Glomus jugular - ressecção Ressonância nuclear magnética 27/11/2020

30403073 Glomus timpânicus - ressecção
Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30403081 Mastoidectomia simples ou radical modificada
Relatório médico com descrição do quadro clínico detalhado
Exame de imagem
Monitorização do nervo facial

27/11/2020

30403090 Ouvido congênito - tratamento cirúrgico Pedido médico com indicação clinica 27/11/2020



30403111 Tímpano-mastoidectomia
Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30403120 Timpanoplastia com reconstrução da cadeia ossicular
Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30403138 Timpanoplastia tipo I - miringoplastia - unilateral
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada

27/11/2020

30403154 Timpanotomia para tubo de ventilação - unilateral Audiometria 27/11/2020

30404010
Doença de Meniere - tratamento cirúrgico - 
descompressão do saco endolinfático ou "shunt"

Audiometria tonal/vocal
Eletroencefalografia
Otoemissões acústicas
Potenciais Evocados
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30404029
Enxerto parcial intratemporal do nervo facial - do 
foramem estilo-mastóideo ao gânglio geniculado

Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30404037
Enxerto parcial intratemporal do nervo facial - do gânglio 
geniculado ao meato acústico interno

Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30404045 Enxerto total do nervo facial intratemporal
Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30404053
Exploração e descompressão total do nervo facial 
(transmastóideo, translabiríntico, fossa média)

Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30404061 Implante coclear (exceto a prótese)
DUT 
Nº 33

Relatório médico com quadro clinico detalhado informando se 
beneficiário já fez uso do aparelho de amplificação sonora (AASI)
Audiometria tonal/vocal
Ressonância Magnética
Tomografia computadorizada

27/11/2020

30404088 Labirintectomia (membranosa ou óssea) - sem audição
Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30404096 Neurectomia vestibular para fossa média ou posterior
Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30404126 Ressecção do osso temporal
Ultrassom
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30404134
Tumor do nervo acústico - ressecção via translabiríntica 
ou fossa média

Ultrassom
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

30404177
Cirurgia para prótese auditiva percutânea ancorada no 
osso unilateral (primeira implantação ou substituição)

DUT 
Nº 44

Relatório médico com quadro clinico detalhado informando se 
beneficiário já fez uso do aparelho de amplificação sonora (AASI)

27/11/2020

30501130
Epistaxe - cauterização das artérias etmoidais com 
microscopia - unilateral

Relatório médico com quandro clinico detalhado 27/11/2020

30501156 Epistaxe - tamponamento antero-posterior Relatório médico com quandro clinico detalhado 27/11/2020
30501164 Epistaxe - tamponamento anterior Relatório médico com quandro clinico detalhado 27/11/2020

30501199 Exérese de tumor nasal por via endoscopica
Videonasoscopia ou
Tomografia computadorizada do crânio ou 
Reesonância magnética de crânio ou face ou

27/11/2020

30501202 Fechamento de fístula liquórica transnasal
Ressonância Magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30501288 Polipectomia - unilateral (nariz) Nasofibroscopia 27/11/2020
30501369 Septoplastia (qualquer técnica sem vídeo) Nasofibroscopia 27/11/2020

30501440 Tumor intranasal - exérese por via transnasal
Ressonância magnética de crânio ou face 
Videonasoendoscopia
Tomografia computadorizada da face

27/11/2020

30501458 Turbinectomia ou turbinoplastia - unilateral
Videonasoscopia ou
Tomografia computadorizada do crânio ou 
Reesonância magnética de crânio ou face

27/11/2020

30502098
Exérese de tumor com abordagem craniofacial 
oncológica seios...(tempo facial)

Relatório médico com descrição do quadro clínico 
Laudo de exame de imagens

27/11/2020

30502101 Exérese de tumor de seios paranasais por via endoscopica
Videonasoscopia ou
Tomografia computadorizada do crânio ou 
Reesonância magnética de crânio ou face

27/11/2020

30502144 Maxilectomia parcial
Ressonância Magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30502250 Sinusotomia esfenoidal
Relatório médico com quadro clinico completo
Laudo de exame de imagens

27/11/2020

30502314 Etmoidectomia intranasal por videoendoscopia
Videonasoscopia ou
Tomografia computadorizada do crânio ou 
Reesonância magnética de crânio ou face ou

27/11/2020

30502322
Sinusectomia maxilar - via endonasal por 
videoendoscopia

Videonasoscopia ou
Tomografia computadorizada do crânio ou 
Reesonância magnética de crânio ou face ou

27/11/2020

30601266 Punção biópsia de costela ou esterno
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020



30602157 Mastectomia simples
Mamografia ou
Ultrassom ou
Ressonância Magnética

27/11/2020

30602327 Substituição de prótese Tomografia computadorizada 27/11/2020

30705061
Autotransplante de outros retalhos, isolados entre si, e 
associados mediante um único pedículo vascular comuns 
aos retalhos

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30713021 Biópsia óssea
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

30713030 Biópsias percutânea sinovial ou de tecidos moles
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

30715016 Artrodese da coluna com instrumentação por segmento
Raio X
Ressonancia magnetica
Tomografia de coluna

27/11/2020

30715024
Artrodese de coluna via anterior ou póstero lateral - 
tratamento cirúrgico

Raio X
Ressonancia magnetica
Tomografia de coluna

27/11/2020

30715032 Biópsia da coluna

Angiografia
Cintilografia óssea
Raio X
Ressonancia magnetica
Tomografia      

27/11/2020

30715040 Biópsia de corpo vertebral com agulha
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

30715075 Costela cervical - tratamento cirúrgico

Eletroneuromiografia
Raio-x de coluna cervical
Ressonância magnética do plecxo braquial
Tomografia computadorizada da coluna cervical

27/11/2020

30715083 Derivação lombar externa

Ressonância magnética da coluna vertebral
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do cranio
Ultrassom craniano

27/11/2020

30715091 Descompressão medular e/ou cauda equina

Raio-X da coluna
Ressonância magnética da coluna vertebral
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do cranio
Ultrassom craniano

27/11/2020

30715105
Dorso curvo / escoliose / giba costal - tratamento 
cirúrgico

Raio X
Ressonancia magnetica e/ou
Tomografia de coluna do segmento analisado

27/11/2020

30715113 Espondilolistese - tratamento cirúrgico
Ressonancia Magnética ou 
Tomografia de coluna

27/11/2020

30715164
Fraturas ou fratura-luxação de coluna - tratamento 
cirúrgico

Raio X
Ressonancia magnetica e/ou
Tomografia de coluna do segmento analisado

27/11/2020

30715180 Hérnia de disco tóraco-lombar - tratamento cirúrgico
Ressonancia Magnética
Tomografia de coluna

27/11/2020

30715199 Laminectomia ou laminotomia Ressonância magnética da coluna vertebral 27/11/2020

30715210 Osteomielite de coluna - tratamento cirúrgico

Raio X
Ressonancia magnetica e/ou
Tomografia de coluna do segmento analisado
Cintilografia              

27/11/2020

30715229 Osteotomia de coluna vertebral - tratamento cirúrgico
Raio X
Ressonancia magnetica e/ou
Tomografia de coluna do segmento analisado

27/11/2020

30715253 Punção liquórica

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30715261 Retirada de corpo estranho - tratamento cirúrgico
Raio X
Ressonancia magnetica e/ou
Tomografia de coluna do segmento analisado

27/11/2020

30715270 Retirada de material de síntese - tratamento cirúrgico
Raio-X do crânio
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do cranio

27/11/2020

30715288 Substituição de corpo vertebral
Raio X
Ressonancia magnetica e/ou
Tomografia de coluna do segmento analisado

27/11/2020

30715326 Tratamento cirúrgico das malformações craniovertebrais
Raio X
Ressonancia
Tomografia da área a ser analisada

27/11/2020

30715334 Tratamento cirúrgico do disrafismo espinhal

Raio-X do crânio
Ressonância magnética da coluna vertebral
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do cranio
Ultrassom craniano

27/11/2020



30715350
Tratamento microcirúrgico das lesões intramedulares 
(tumor, malformações arteriovenosas, siringomielia, 
parasitoses)

Raio-X da coluna
Ressonância magnética da coluna vertebral
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do cranio
Ultrassom craniano

27/11/2020

30715369
Tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito 
por segmento

Ressonancia Magnética
Tomografia de coluna

27/11/2020

30715385
Tumor ósseo vertebral - ressecção com substituição com 
ou sem instrumentação - tratamento cirúrgico

Cintilografia óssea
Raio X
Ressonancia magnetica
Tomografia de coluna

27/11/2020

30715393 Hérnia de disco cervical - tratamento cirúrgico
Raio X coluna
Tomografia e/ou Ressonancia magnetica do segmento analisado

27/11/2020

30724252 Punção-biópsia coxo-femoral-artrocentese
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

30730058 Dissecção muscular Exames Laboratoriais 27/11/2020
30730112 Miorrafias Exames Laboratoriais 27/11/2020
30731097 Tenólise no túnel osteofibroso Eletroneuromiografia 27/11/2020

30732026 Enxerto ósseo
Raio X
Ressonancia magnetica
Tomografia de coluna

27/11/2020

30736013
Sinovectomia total - procedimento videoartroscópico de 
cotovelo

Ressonância magnética do membro envolvido 27/11/2020

30737010
Sinovectomia total - procedimento videoartroscópico de 
punho e túnel do carpo

Ressonância magnética do membro envolvido 27/11/2020

30737079
Túnel do carpo - descompressão - procedimento 
videoartroscópico de punho e túnel do carpo

Eletroneuromiografia 27/11/2020

30801010
Colocação de órtese traqueal, traqueobrônquica ou 
brônquica, por via endoscópica (tubo de silicone ou 
metálico)

Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

30801028
Colocação de prótese traqueal ou traqueobrônquica 
(qualquer via)

Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

30801150 Troca de prótese tráqueo-esofágica Relatório médico com quadro clinico detalhado 27/11/2020

30803047 Correção de fístula bronco-pleural (qualquer técnica)
Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

30804019 Biópsia percutânea de pleura por agulha
RX de tórax ou
Ressonância magnética ou 
Tomografia computadorizada

27/11/2020

30804035 Pleurectomia
Tomografia de tórax ou 
RNM de tórax

27/11/2020

30804132 Toracostomia com drenagem pleural fechada
RX de tórax
Tomografia de tórax ou 
RNM de tórax

27/11/2020

30804167 Pleurectomia por videotoracoscopia
Tomografia de tórax ou 
RNM de tórax

27/11/2020

30805031 Biópsia de tumor do mediastino (qualquer via)
Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

30805112
Mediastinotomia (via paraesternal, transesternal, 
cervical)

Cinecoronariografia
Ecocardiograma                                                    

27/11/2020

30805139
Pericardiotomia com abertura pleuro-pericárdica 
(qualquer técnica)

Ecocardiograma                                                                   27/11/2020

30805147 Ressecção de tumor de mediastino

Angioressonância
Angiotomografia de aorta torácica
Cinecoronariografia
Ecocardiograma
Ressonância Magnetica cardiaca                                                

27/11/2020

30805163 Tratamento da mediastinite (qualquer via)

Angioressonância
Angiotomografia de aorta torácica
Ecocardiograma
Ressonância Magnetica cardiaca                                           

27/11/2020

30805295 Retirada de corpo estranho do mediastino

Angioressonância
Angiotomografia de aorta torácica
Ecocardiograma
Ressonância Magnetica cardiaca                                           

27/11/2020

30901090
Redirecionamento do fluxo sanguíneo (com anastomose 
direta, retalho, tubo) - em defeitos cardíacos congenitos

Laudo de cateterismo ou da angiografia ou angiotomo ou angio-rm e 
Relatório Médico detalhado

27/11/2020

30902010 Ampliação do anel valvar

Angioressonância
Angiotomografia de aorta torácica
Cinecoronariografia
Ecocardiograma

27/11/2020

30902029 Cirurgia multivalvar

Angioressonância
Angiotomografia de aorta torácica
Cinecoronariografia
Ecocardiograma

27/11/2020

30902037 Comissurotomia valvar

Angioressonância
Angiotomografia de aorta torácica
Cinecoronariografia
Ecocardiograma

27/11/2020

30902045 Plastia valvar

Angioressonância
Angiotomografia de aorta torácica
Cinecoronariografia
Ecocardiograma

27/11/2020



30902053 Troca valvar

Angioressonância
Angiotomografia de aorta torácica
Cinecoronariografia
Ecocardiograma

27/11/2020

30903017 Aneurismectomia de VE

Angiotomografia ou Cintilografia
Ecocardiograma
Ecocardiograma de stress
ECG
Ressonância magnetica cardíaca
Teste de esforço

27/11/2020

30903025 Revascularização do miocárdio

Angiotomografia  ou Cintilografia
Ecocardiograma
Ecocardiograma de stress
ECG
Ressonância magnetica cardíaca
Teste de esforço

27/11/2020

30903041 Ventriculectomia parcial - em coronariopatias

Angiotomografia  OU
Cintilografia
Ecocardiograma
Ecocardiograma de stress
ECG
Ressonância magnetica cardíaca
Teste de esforço

27/11/2020

30904080 Instalação de marca-passo epimiocárdio temporário

Angiotomografia
Cinecoronariografia
Ecocardiograma
ECG
Estudo eletrofisiologica
Holter de 24 horas
Monitor de eventos sintomático - Looper
Ressonância magnética do coração                                                                                         

27/11/2020

30904099 Implante de marca-passo temporário à beira do leito Ecodopller cardiograma                                                27/11/2020

30904110 Retirada do sistema (não aplicável na troca do gerador)

Avaliação clinica e eletrônica de paciente portador de marca passo
Ecodopller transtorácico e transesofágico
ECG
Sincronizador ou desfibrilador

27/11/2020

30904129 Troca de gerador Avaliação clinica e eletrônica de paciente portador de marca passo                                                                                                                               27/11/2020

30904153
Remoção de cabo-eletrodo de marcapasso e/ou cárdio-
desfibrilador implantável com auxílio de dilatador 
mecânico, laser ou radiofrequência

Avaliação clinica e eletrônica de paciente protador de marca passo
Ecodopller transtorácico e transesofágico
ECG
Sincronizador ou desfibrilador

27/11/2020

30904170 Implante de monitor de eventos (Looper implantável)
DUT 
Nº 43

ECG 27/11/2020

30905010 Colocação de balão intra-aórtico Relatório médico com quadro clinico detalhado 27/11/2020

30905036
Instalação do circuíto de circulação extracorpórea 
convencional

Angioressonância  OU
Angiotomografia das  artérias coronárias   OU
Cateterismo cardiaco                                                                      

27/11/2020

30906016 Aneurisma de aorta abdominal infra-renal
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada

27/11/2020

30906024 Aneurisma de aorta abdominal supra-renal

Angiografia
Angioressonânica
Tomografia 
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906032 Aneurisma de aorta-torácica
Angiografia ou
Tomografia e/ou ressonancia do segmento analisado

27/11/2020

30906040 Aneurisma de artérias viscerais
Ressonância ou Angiografia
Tomografia computadorizada 
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906059 Aneurisma de axilar, femoral, poplítea
Ressonância ou Angiografia
Tomografia computadorizada
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906067 Aneurisma de carótida, subclávia, ilíaca
Ressonância ou Angiografia
Tomografia computadorizada
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906075 Aneurismas - outros

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia de aorta torácica
Cinecoronariografia
Ecocardiograma

27/11/2020

30906083 Aneurismas torácicos ou tóraco-abdominais
Angiografia
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada

27/11/2020

30906113 Angioplastia transluminal transoperatória - por artéria
Ressonância ou Angiografia
Tomografia computadorizada
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906148 Artéria mesentérica superior - qualquer técnica
Angiografia
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada

27/11/2020

30906156 Artéria renal bilateral revascularização
Ressonância ou Angiografia
Tomografia computadorizada
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906164 Cateterismo da artéria radial - para PAM Pedido médico com indicação clinica 27/11/2020



30906172 Correção das dissecções da aorta

Angiografia
Angioressonânica
Tomografia 
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906199
Endarterectomia carotídea - cada segmento arterial 
tratado

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ecodoppler de carótidas no pescoço
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30906210 Ligadura de carótida ou ramos

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ecodoppler de carótidas no pescoço
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30906245 Ponte aorto-femoral - unilateral

Angiografia
Angioressonânica
Tomografia 
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906253 Ponte aorto-ilíaca - unilateral

Angiografia
Angioressonânica
Tomografia 
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906261 Ponte axilo-bifemoral
Ressonância ou Angiografia
Tomografia computadorizada
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906270 Ponte axilo-femoral
Ressonância ou Angiografia
Tomografia computadorizada
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906288 Ponte distal
Ressonância ou Angiografia
Tomografia computadorizada
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906326 Ponte subclávio bifemoral
Ressonância ou Angiografia
Tomografia computadorizada
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906334 Ponte subclávio femoral
Ressonância ou Angiografia
Tomografia computadorizada
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906342
Pontes aorto-cervicais ou endarterectomias dos troncos 
supra-aórticos

Ressonância ou Angiografia
Tomografia computadorizada
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906350 Pontes transcervicais - qualquer tipo

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30906377 Preparo de veia autóloga para remendos vasculares

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30906393 Reoperação de aorta abdominal

Angiografia
Angioressonânica
Tomografia 
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906415 Revascularização aorto-femoral - unilateral

Angiografia
Angioressonânica
Tomografia 
Ultrassom doppler

27/11/2020

30906431 Tratamento cirúrgico da isquemia cerebral

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ecodoppler de carótidas no pescoço
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30906440 Tratamento cirúrgico de síndrome vértebro basilar

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

30908027 Fístula arteriovenosa - com enxerto Função renal 27/11/2020

30910013
Aneurisma roto ou trombosado de aorta abdominal 
abaixo da artéria renal

Angiografia
Angioressonânica
Tomografia 
Ultrassom doppler

27/11/2020

30910030
Aneurismas rotos ou trombosados de aorta abdominal 
acima da artéria renal

Angiografia
Angioressonânica
Tomografia 
Ultrassom doppler

27/11/2020

30911036 Biópsia endomiocárdica

Angiotomografia  OU
Cintilografia
Ecocardiograma
Ecocardiograma de stress
ECG
Ressonância magnetica cardíaca                    

27/11/2020



30911044

Cateterismo cardíaco D e/ou E com ou sem 
cinecoronariografia / cineangiografia com avaliação de 
reatividade vascular pulmonar ou teste de sobrecarga 
hemodinânica

Cintilografia
Ecocardiograma
Ecocardiograma de stress
Eletrocardiograma
Teste de esforço

27/11/2020

30911052
Cateterismo cardíaco D e/ou E com estudo 
cineangiográfico e de revascularização cirúrgica do 
miocárdio

Cintilografia
Ecocardiograma
Ecocardiograma de stress
Eletrocardiograma
Teste de esforço

27/11/2020

30911060
Cateterismo cardíaco direito com estudo angiográfico da 
artéria pulmonar

Cintilografia
Ecocardiograma
Ecocardiograma de stress
Eletrocardiograma
Teste de esforço

27/11/2020

30911079
Cateterismo cardíaco E e/ou D com 
cineangiocoronariografia e ventriculografia

Cintilografia
Ecocardiograma
Ecocardiograma de stress
Eletrocardiograma
Teste de esforço

27/11/2020

30911087

Cateterismo cardíaco E e/ou D com 
cineangiocoronariografia, ventriculografia e estudo 
angiográfico da aorta e/ou ramos tóraco-abdominais 
e/ou membros

Cintilografia
Ecocardiograma
Ecocardiograma de stress
Eletrocardiograma
Teste de esforço

27/11/2020

30911095
Cateterismo E e estudo cineangiográfico da aorta e/ou 
seus ramos

Ecocardiograma
Raio x de torax 

27/11/2020

30911109 Cateterização cardíaca E por via transeptal Ecocardigrama transtorácico e transesofagico                  27/11/2020
30911141 Estudo ultrassonográfico intravascular Cateterismo cardiaco 27/11/2020

30911150
Mapeamento de feixes anômalos e focos ectópicos por 
eletrofisiologia intracavitária, com provas

Ecocardiograma
Eletrocardiograma
Holter

27/11/2020

30912016
Ablação de circuito arritmogênico por cateter de 
radiofrequência

Ecocardiograma
Eletrocardiograma
Holter

27/11/2020

30912032
Angioplastia transluminal percutânea de múltiplos vasos, 
com implante de stent

Cateterismo cardiaco 27/11/2020

30912040 Angioplastia transluminal percutânea por balão (1 vaso)
Ressonância ou Angiografia
Tomografia computadorizada
Ultrassom doppler

27/11/2020

30912164
Punção transeptal com introdução de cateter multipolar 
nas camaras esquerdas e/ou veias pulmonares

Ecocardiograma
Eletrocardiograma
Holter

27/11/2020

30912210 Retirada percutânea de corpos estranhos vasculares

Angio digital bilateral OU Angioressonância OU Angiotomografia OU
Ecodopller de carotida \ pescoço
Rm de crânio
Tc de cranio                                       

27/11/2020

30912237 Tratamento percutâneo do aneurisma/dissecção da aorta

Angiografia
Angioressônancia
Angiotomografia
Ecocardiograma

27/11/2020

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

Relatório médico com história clinica detalhada 27/11/2020

30913020
Instalação de cateter para monitorização hemodinâmica 
à beira do leito (Swan-Ganz)

Relatorio médico com justificativa clinica
Cineangiocoronariografia
Ecocardiograma
Ressonância do coração
Teste de esforço
Tomografia de coração

27/11/2020

30913047
Instalação de circuito para assistência mecânica 
circulatória prolongada (toracotomia)

Cineangiocoronariografia
Ecocardiograma
Ressonância do coração
Teste de esforço
Tomografia de coração

27/11/2020

30913055
Manutenção de circuito para assistência mecânica 
circulatória prolongada - período de 6 horas

Cineangiocoronariografia
Ecocardiograma
Ressonância do coração
Teste de esforço
Tomografia de coração

27/11/2020

30913101
Implante cirúrgico de cateter de longa permanência para 
NPP, QT ou para Hemodepuração

Relatório médico com história clinica detalhada 27/11/2020

30913144 Confecção de fístula AV para hemodiálise Função renal 27/11/2020

30914060 Linfadenectomia pélvica

Tomografia de abdome total ou
Tomografia de pelve ou Bacia ou
RNM de pelve 
Laudo de biópsia

27/11/2020

30914140 Linfadenectomia pélvica laparoscópica

Tomografia de abdome total ou
Tomografia de pelve ou Bacia ou
RNM de pelve 
Laudo de biópsia

27/11/2020



30914159 Linfadenectomia retroperitoneal laparoscópica

Ressonância Magnética da Pélvis ou
Tomografia Pelve ou Bacia ou
Ultrassom Pélvica
Laudo de biópsia

27/11/2020

30917018 Biópsia do miocárdio
Ecocardiograma
Ressonância magnética do coração  OU 
Tomografia Computadorizada do coração

27/11/2020

30917042 Retirada de tumores intracardíacos
Ecocardiograma
Ressonância magnética do coração  OU 
Tomografia Computadorizada do coração

27/11/2020

30918014
Estudo eletrofisiológico cardíaco com ou sem 
sensibilização farmacológica

Ecocardiograma
Eletrocardiograma
Holter

27/11/2020

30918030 Mapeamento eletroanatômico tridimensional
DUT 
Nº 53

Ecocardiograma
Eletrocardiograma
Holter

27/11/2020

30918081

Ablação percutânea por cateter para tratamento de 
arritmias cardíacas complexas (Fibrilação atrial, 
Taquicardia Ventricular com modificação de cicatriz, 
Taquicardias Atriais Macrorreentrantes com modificaçõa 
de cicatriz) por energia de radiofrequência

Ecocardiograma
Eletrocardiograma
Holter

27/11/2020

31001262
Refluxo gastroesofágico - tratamento cirúrgico (Hérnia 
de hiato)

Endoscopia e biópsia esofágica 
Manometria e Phmetria

27/11/2020

31001360
Refluxo gastroesofágico - tratamento cirúrgico (Hérnia 
de hiato) por videolaparoscopia

Endoscopia e biópsia esofágica 
Manometria e Phmetria

27/11/2020

31002218 Gastroplastia para obesidade mórbida - qualquer técnica
DUT 
Nº 27

Relatório médico com história clinica detalhada, índice de massa 
corpórea (IMC) dos últimos 2 anos. Se beneficiário for menor de 18 
anos encaminhar o escore-z, comprovação das epífises de 
crescimento consolidadas e o  termo de consentimento assinado 
pelo representante legal com firma reconhecida em cartório, cópia 
do RG do representante legal e cópia da certidão de nascimento do 
beneficiário.

27/11/2020 31/03/2021

31002390
Gastroplastia para obesidade mórbida por 
videolaparoscopia

DUT 
Nº 27

Relatório médico com história clinica detalhada, índice de massa 
corpórea (IMC) dos últimos 2 anos. Se beneficiário for menor de 18 
anos encaminhar o escore-z, comprovação das epífises de 
crescimento consolidadas e o  termo de consentimento assinado 
pelo representante legal com firma reconhecida em cartório, cópia 
do RG do representante legal e cópia da certidão de nascimento do 
beneficiário.

27/11/2020 31/03/2021

31003010 Amputação abdômino-perineal do reto (completa)

Ressonância Magnética Abdomêm total ou
Tomografia Abdômen total ou
Ultrassom Abdômen total
Laudo de biópsia

27/11/2020

31003079 Apendicectomia
Pedido médico com descrição do exame físico ou Tomografia de 
abdome total ou 
US - Abdome total

27/11/2020

31003168 Colectomia parcial com colostomia

Colonoscopia
Tomografia de abdome total ou 
Tomografia de pelve ou Bacia ou
RNM de pelve ou
Raio - x com contraste

27/11/2020

31003176 Colectomia parcial sem colostomia

Colonoscopia
Tomografia de abdome total ou 
Tomografia de pelve ou Bacia ou
RNM de pelve ou
Raio - x com contraste

27/11/2020

31003184 Colectomia total com íleo-reto-anastomose

Colonoscopia
Tomografia de abdome total ou 
Tomografia de pelve ou Bacia ou
RNM de pelve ou
Raio - x com contraste

27/11/2020

31003192 Colectomia total com ileostomia

Colonoscopia
Tomografia de abdome total ou 
Tomografia de pelve ou Bacia ou
RNM de pelve ou
Raio - x com contraste

27/11/2020

31003559 Retossigmoidectomia abdominal
Colonoscopia ou
Tomografia de abdome total ou
RNM de pelve

27/11/2020

31003583 Apendicectomia por videolaparoscopia
Pedido médico com descrição do exame físico ou Tomografia de 
abdome total ou 
US - Abdome total

27/11/2020

31003613 Colectomia parcial com colostomia por videolaparoscopia

Colonoscopia
Tomografia de abdome total ou 
Tomografia de pelve ou Bacia ou
RNM de pelve ou
Raio - x com contraste

27/11/2020

31003621 Colectomia parcial sem colostomia por videolaparoscopia

Colonoscopia
Tomografia de abdome total ou 
Tomografia de pelve ou Bacia ou
RNM de pelve ou
Raio - x com contraste

27/11/2020



31003630
Colectomia total com íleo-reto-anastomose por 
videolaparoscopia

Colonoscopia
Tomografia de abdome total ou 
Tomografia de pelve ou Bacia ou
RNM de pelve ou
Raio - x com contraste

27/11/2020

31003648 Colectomia total com ileostomia por videolaparoscopia

Colonoscopia
Tomografia de abdome total ou 
Tomografia de pelve ou Bacia ou
RNM de pelve ou
Raio - x com contraste

27/11/2020

31003796 Retossigmoidectomia abdominal por videolaparoscopia
Colonoscopia ou
Tomografia de abdome total ou
RNM de pelve

27/11/2020

31005071 Biópsia hepática transparietal (até 3 fragmentos)
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

31005101 Colecistectomia com colangiografia
US - Abdome superior ou
TC - Abdome superior ou 
RM - Abdome superior

27/11/2020

31005110 Colecistectomia com fístula biliodigestiva
US - Abdome superior ou
TC - Abdome superior ou 
RM - Abdome superior

27/11/2020

31005128 Colecistectomia sem colangiografia
US - Abdome superior ou
TC - Abdome superior ou 
RM - Abdome superior

27/11/2020

31005144 Colecistostomia
US - Abdome superior ou
TC - Abdome superior ou 
RM - Abdome superior

27/11/2020

31005187 Coledocotomia ou coledocostomia sem colecistectomia
US - Abdome superior ou
TC - Abdome superior ou 
RM - Abdome superior

27/11/2020

31005284
Hepatorrafia complexa com lesão de estruturas 
vasculares biliares

Ressonância Magnética Abdomêm total ou
Tomografia Abdômen total ou
Ultrassom Abdômen total

27/11/2020

31005292 Lobectomia hepática direita
Ressonância Magnética Abdomêm total ou
Tomografia Abdômen total ou
Ultrassom Abdômen total

27/11/2020

31005306 Lobectomia hepática esquerda
Ressonância Magnética Abdomêm total ou
Tomografia Abdômen total ou
Ultrassom Abdômen total

27/11/2020

31005390 Segmentectomia hepática
Ressonância Magnética Abdomêm total ou
Tomografia Abdômen total ou
Ultrassom Abdômen total

27/11/2020

31005446 Coledocotomia ou coledocostomia com colecistectomia
US - Abdome superior ou
TC - Abdome superior ou 
RM - Abdome superior

27/11/2020

31005470
Colecistectomia com colangiografia por 
videolaparoscopia

US - Abdome superior ou
TC - Abdome superior ou 
RM - Abdome superior

27/11/2020

31005489
Colecistectomia com fístula biliodigestiva por 
videolaparoscopia

US - Abdome superior ou
TC - Abdome superior ou 
RM - Abdome superior

27/11/2020

31005497
Colecistectomia sem colangiografia por 
videolaparoscopia

US - Abdome superior ou
TC - Abdome superior ou 
RM - Abdome superior

27/11/2020

31005543
Coledocotomia ou coledocostomia com colecistectomia 
por videolaparoscopia

US - Abdome superior ou
TC - Abdome superior ou 
RM - Abdome superior

27/11/2020

31005551
Coledocotomia ou coledocostomia sem colecistectomia 
por videolaparoscopia

US - Abdome superior ou
TC - Abdome superior ou 
RM - Abdome superior

27/11/2020

31005691 Biópsia hepática transparietal (acima de 3 fragmentos)
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

31006027 Biópsia de pâncreas por punção dirigida
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

31007015 Biópsia esplênica
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

31007066 Esplenectomia total por videolaparoscopia
US - Abdome superior ou
TC - Abdome superior

27/11/2020

31009115 Herniorrafia inguinal - unilateral
Pedido médico com descrição do exame físico ou Tomografia ou
Ultrassonografia

27/11/2020

31009123 Herniorrafia inguinal no RN ou lactente
Pedido médico com descrição do exame físico ou Tomografia ou 
Ultrassonografia

27/11/2020

31009255
Reconstrução da parede abdominal com retalho 
muscular ou miocutâneo

Ressonância Magnética Abdomên total ou Tomografia de Abdômen 
total ou Ultrassom de Abdômen total.

27/11/2020

31009336 Herniorrafia inguinal - unilateral por videolaparoscopia
Pedido médico com descrição do exame físico ou Tomografia ou 
Ultrassonografia

27/11/2020

31009360 Herniorrafia inguinal em criança - unilateral
Pedido médico com descrição do exame físico ou Tomografia ou 
Ultrassonografia

27/11/2020

31101020 Abscesso renal ou peri-renal - drenagem percutânea
Ultrassonografia ou
Tomografia computadorizada ou
Ressonância magnética

27/11/2020



31101097 Endopielotomia percutânea unilateral

Cintilografia renal  DMSA e/ou DTPA Ou
Tomografia computadorizada de abdômen Ou
Ultrassonografia do aparelho urinário Ou
Ressonância Magnética do abdômen

27/11/2020

31101100 Estenose de junção pieloureteral - tratamento cirúrgico

Cintilografia renal  DMSA e/ou DTPA Ou
Tomografia computadorizada de abdômen Ou
Ultrassonografia do aparelho urinário Ou
Ressonância Magnética do abdômen

27/11/2020

31101224 Nefrolitotomia percutânea unilateral
Ultrassonografia do aparelho urinário
Tomografia computadorizada de abdômen

27/11/2020

31101275 Nefrolitotripsia percutânea unilateral (MEC., E.H., ou US)
Ultrassonografia do aparelho urinário
Tomografia computadorizada de abdômen

27/11/2020

31101313 Nefrostomia percutânea unilateral
Ultrassonografia do aparelho urinário
Tomografia computadorizada de abdômen

27/11/2020

31101402 Punção biópsia renal percutânea
Ultrassonografia ou
Tomografia computadorizada ou
Ressonância magnética

27/11/2020

31101488 Adrenalectomia laparoscópica unilateral
Ressonância Magnética Abdomêm ou
Tomografia Abdômen ou
Ultrassom Abdômen total

27/11/2020

31101518 Nefropexia laparoscópica unilateral
Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada de abdômen ou
Ressonância magnética abdomên total

27/11/2020

31101542
Nefroureterectomia com ressecção vesical laparoscópica 
unilateral

Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada de abdômen ou
Ressonância magnética abdomên total

27/11/2020

31101550 Nefrectomia radical laparoscópica unilateral
Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada de abdômen ou
Ressonância magnética abdomên total

27/11/2020

31101569 Nefrectomia parcial laparoscópica unilateral
Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada de abdômen ou
Ressonância magnética abdomên total

27/11/2020

31101577 Nefrolitotripsia percutânea unilateral a laser
Ultrassonografia do aparelho urinário
Tomografia computadorizada de abdômen

27/11/2020

31101585 Nefrectomia total unilateral por videolaparoscopia
Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada de abdômen ou
Ressonância magnética abdomên total

27/11/2020

31102360 Ureterorrenolitotripsia flexível a laser unilateral
Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada do abdômen ou
Ressônancia magnética

27/11/2020

31102549 Reimplante uretero-vesical laparoscópico unilateral
Cintilografia renal Ou
Tomografia computadorizada de abdômen Ou
Ultrassonografia do aparelho urinário

27/11/2020

31102557 Reimplante ureterointestinal laparoscópico unilateral
Cintilografia renal Ou
Tomografia computadorizada de abdômen Ou
Ultrassonografia do aparelho urinário

27/11/2020

31102590
Refluxo vésico-ureteral - tratamento endoscópico - 
unilateral

DUT 
Nº 122

Uretrocistografia retrógada e miccional 27/11/2020

31103030 Biópsia endoscópica de bexiga (inclui cistoscopia)
Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada do abdômen 

27/11/2020

31103057 Cálculo vesical - extração endoscópica
Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada do abdômen 

27/11/2020

31103170 Cistostomia cirúrgica Relatório médico com quadro clinico detalhado 27/11/2020

31103375
Incontinência urinária com colpoplastia anterior - 
tratamento cirúrgico (com ou sem uso de prótese)

Relatório médico detalhado
Análise de urina e urocultura

27/11/2020

31103391 Pólipos vesicais - ressecção endoscópica
Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada 

27/11/2020

31103456 Tumor vesical - ressecção endoscópica
Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada do abdômen ou
Ressônancia magnética

27/11/2020

31103480 Neobexiga cutânea continente
Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada do abdômen e pelve ou
Ressonância magnética abdomên total

27/11/2020

31103499 Neobexiga retal continente
Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada do abdômen e pelve ou
Ressonância magnética abdomên total

27/11/2020

31103502 Neobexiga uretral continente
Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada do abdômen e pelve ou
Ressonância magnética abdomên total

27/11/2020

31104177 Ressecção de válvula uretral posterior Ultrassonografia do aparelho urinário 27/11/2020
31201032 Biópsia prostática - até 8 fragmentos Ultrassonografia do aparelho urinário 27/11/2020
31201040 Biópsia prostática - mais de 8 fragmentos Ultrassonografia do aparelho urinário 27/11/2020

31201067 Hemorragia da loja prostática - evacuação e irrigação Ultrassonografia do aparelho urinário 27/11/2020

31201075 Hemorragia da loja prostática - revisão endoscópica Ultrassonografia do aparelho urinário 27/11/2020

31201091 Hipertrofia prostática - implante de prótese Ultrassonografia do aparelho urinário 27/11/2020
31201130 Ressecção endoscópica da próstata Ultrassonografia do aparelho urinário 27/11/2020
31201148 Prostatavesiculectomia radical laparoscópica Ultrassonografia do aparelho urinário 27/11/2020

31203051 Implante de prótese testicular unilateral Ultrassonografia de bolsa escrotal (preferencialmente com doppler) 27/11/2020

31203132 Orquidopexia laparoscópica unilateral Ultrassonografia de bolsa escrotal (preferencialmente com doppler) 27/11/2020

31206042 Doença de Peyronie - tratamento cirúrgico Relatório médico detalhado 27/11/2020

31206140 Implante de prótese semi-rígida (exclui próteses infláveis) Relatório médico detalhado 27/11/2020



31206204 Plástica de corpo cavernoso Pedido médico com descrição do exame físico 27/11/2020
31206220 Postectomia Pedido médico com descrição do exame físico 27/11/2020

31303218 Histerectomia total laparoscópica

Ultrassom ou
Tomografia ou
Ressonância Magnética 
Em alguns casos pode ser solicitadoanatomopatológico

27/11/2020

31303226 Histerectomia total laparoscópica ampliada

Ultrassom ou
Tomografia ou
Ressonância Magnética 
Em alguns casos pode ser solicitadoanatomopatológico

27/11/2020

31303234
Histerectomia total laparoscópica com anexectomia uni 
ou bilateral

Ultrassom ou
Tomografia ou
Ressonância Magnética 
Em alguns casos pode ser solicitadoanatomopatológico

27/11/2020

31303250 Miomectomia uterina laparoscópica
Ultrassom ou
Tomografia ou
Ressonância Magnética

27/11/2020

31303269 Implante de dispositivo intra-uterino (DIU) não hormonal

Relatório médico com indicação clínica.
Beneficiárias menores de 18 anos: é imprescindível o termo de 
consentimento assinado pelo representante legal com firma 
reconhecida em cartório, cópia do RG do representante legal e cópia 
da certidão de nascimento da beneficiária. Nos casos das 
beneficiárias menores de 18 anos que são emancipadas é necessário 
encaminhar a declaração de emancipação.

27/11/2020 31/03/2021

31303293 Implante de dispositivo intra-uterino (DIU) hormonal

Relatório médico com indicação clínica.
Beneficiárias menores de 18 anos: é imprescindível o termo de 
consentimento assinado pelo representante legal com firma 
reconhecida em cartório, cópia do RG do representante legal e cópia 
da certidão de nascimento da beneficiária. Nos casos das 
beneficiárias menores de 18 anos que são emancipadas é necessário 
encaminhar a declaração de emancipação.

27/11/2020 31/03/2021

31304010
Cirurgia de esterilização feminina (laqueadura tubárica 
convencional)

DUT 
Nº 11

Relatório médico contendo as seguintes informações da 
beneficiária: historia clinica detalhada; número de filhos vivos; se já 
realizou cesárea (se sim, quantas?). Encaminhar o termo de 
consentimento e em caso de casais deverá ter o consentimento de 
ambos os cônjuges.

27/11/2020

31304052
Cirurgia de esterilização feminina (laqueadura tubárica 
laparoscópica)

DUT 
Nº 11

Relatório médico contendo as seguintes informações da 
beneficiária: historia clinica detalhada; número de filhos vivos; se já 
realizou cesárea (se sim, quantas?). Encaminhar o termo de 
consentimento e em caso de casais deverá ter o consentimento de 
ambos os cônjuges.

27/11/2020

31305032
Ooforectomia laparoscópica uni ou bilateral ou 
ooforoplastia uni ou bilateral

Ultrassom ou
Tomografia ou
Ressonância Magnética

27/11/2020

31307167
Cirurgia laparoscópica do prolapso de cúpula vaginal 
(fixação sacral ou no ligamento sacro-espinhoso)

Ultrassom ou
Tomografia ou
Ressonânica magnética

27/11/2020

31401015 Biópsia estereotáxica de encéfalo

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31401031 Cirurgia intracraniana por via endoscópica
Raio-x do crânio
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do cranio

27/11/2020

31401040 Craniotomia para remoção de corpo estranho
Raio-x do crânio
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do cranio

27/11/2020

31401058 Derivação ventricular externa
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do cranio
Ultrassom do crânio em crianças

27/11/2020

31401066
Drenagem estereotáxica - cistos, hematomas ou 
abscessos

Angiografia 
Angioressonância
Angiotomografia
Ressonância Magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31401082 Implante de cateter intracraniano

Doppler com fluxometria intracraniano
Ressonânica magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânico
Ultrassom

27/11/2020

31401090 Implante de eletrodo cerebral profundo
DUT 
Nº 38

Angiografia 
Angioressonância
Angiotomografia
Eletroencefalograma
Ressonância Magnética
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31401104 Implante de eletrodos cerebral ou medular
DUT 
Nº 37

Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do cranio
Ultrassom do crânio em crianças

27/11/2020

31401120 Implante intratecal de bombas para infusão de fármacos
DUT 
Nº 45

Raio-x
Ressonância magnética da coluna vertebral
Tomografia computadorizada

27/11/2020



31401139
Localização estereotáxica de corpo estranho 
intracraniano com remoção

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31401155 Microcirurgia para tumores intracranianos

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31401163 Microcirurgia por via transesfenoidal

Angiografia
Angioressonância 
Angiotomografia
Campimetria visual
Ressonância Magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31401171 Microcirurgia vascular intracraniana

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31401201 Ressecção de mucocele frontal
Raio X do crânio
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

31401228 Revisão de sistema de neuroestimulação
DUT 
Nº 37

Raio X
Ressonancia Magnética
Tomografia Coluna

27/11/2020

31401236
Sistema de derivação ventricular interna com válvulas ou 
revisões

Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do cranio

27/11/2020

31401244 Terceiro ventriculostomia
Raio-x do crânio
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do cranio

27/11/2020

31401252 Tratamento cirúrgico da epilepsia
DUT 
Nº 72

Relatório médico informando quadro clinico detalhado e tratamento 
medicamentoso (dose, tempo de uso e se paciente teve algum efeito 
adverso)
Eletroencefalograma
Ressonância Magnética
Tomografia Computadorizada do crânio
Video EEG

27/11/2020

31401260 Tratamento cirúrgico da fístula liquórica

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31401279 Tratamento cirúrgico da meningoencefalocele Relatório médico e laudo de exame de imagem 27/11/2020

31401287
Tratamento cirúrgico de tumores cerebrais sem 
microscopia

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31401295 Tratamento cirúrgico do abscesso encefálico
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31401309 Tratamento cirúrgico do hematoma intracraniano

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31402011 Cordotomia-mielotomias por radiofrequência
DUT 
Nº 17

Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31402020
Lesão de substância gelatinosa medular (DREZ) por 
radiofrequência

DUT 
Nº 55

Ressonância magnética da coluna vertebral 27/11/2020

31403018 Biópsia de nervo
Eletroneuromiografia
Exames Laboratoriais

27/11/2020

31403077 Enxerto interfascicular de nervo vascularizado
Eletroneuromiografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31403107
Excisão de tumores de nervos periféricos com enxerto 
interfascicular

Relatório médico 27/11/2020

31403123 Exploração cirúrgica de nervo (neurólise externa) Eletroneuromiografia 27/11/2020

31403131 Extirpação de neuroma
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom transabdominal

27/11/2020

31403140 Implante de gerador para neuroestimulação
DUT 
Nº 39

Nasofibrolaringoscopia
Polissonografia

27/11/2020

31403158
Lesão de nervos associada à lesão óssea - tratamento 
cirúrgico

Eletroneuromiografia 27/11/2020

31403166
Lesão estereotáxica de estruturas profundas para 
tratamento da dor ou movimento anormal

Angiografia
Angioressônancia
Angiotomografia
Ressonância magnética do cranio
Tomografia computadorizada do cranio

27/11/2020



31403174
Microcirurgia do plexo braquial com a exploração, 
neurólise e enxertos interfasciculares para reparo das 
lesões

Eletroneuromiografia
Ressonância magnética da coluna cervical
Ressonância magnética do plexo braquial

27/11/2020

31403182
Microcirurgia do plexo braquial com exploração e 
neurólise

Angiografia
Angiotomografia dos vasos aorticos
Eletroneuromiografia
Raio-x de coluna cervical
Ressonância magnética do plecxo braquial
Tomografia computadorizada da coluna cervical

27/11/2020

31403204 Microneurólise intraneural ou intrafascicular de um nervo Eletroneuromiografia 27/11/2020

31403212
Microneurólise intraneural ou intrafascicular de dois ou 
mais nervos

Ressonância magnética da coluna vertebral
Tomografia computadorizada da coluna vertebral

27/11/2020

31403220 Microneurólise múltiplas
Eletroneuromiografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31403263 Microneurorrafia múltipla (plexo nervoso)
Eletroneuromiografia
Ressonância magnética da coluna cervical
Ressonância magnética do plexo braquial

27/11/2020

31403271 Microneurorrafia única Eletroneuromiografia 27/11/2020

31403280 Neurólise das síndromes compressivas
Eletroneuromiografia
Ressonância magnética do membro envolvido

27/11/2020

31403310 Ressecção de neuroma Eletroneuromiografia 27/11/2020

31403352 Transposição de nervo
Eletroneuromiografia
Ressonância magnética da coluna cervical
Ressonância magnética do plexo braquial

27/11/2020

31403360
Tratamento microcirúrgico das neuropatias compressivas 
(tumoral, inflamatório, etc)

Eletroneuromiografia
Ressonância magnética do membro envolvido

27/11/2020

31404014 Descompressão vascular de nervos cranianos
Audiometria tonal/vocal
Ressonância magnética
Tomografia Computadorizada

27/11/2020

31404030
Tratamento de nevralgia do trigêmio por técnica 
cirúrgica percutânea - qualquer método (quando 
orientado por imagem, cobrar código correspondente)

DUT 
Nº 62

Angiografia
Angiotomografia
Angiotomografia
Eletroneuromiografia
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio

27/11/2020

31405010 Bloqueio do sistema nervoso autônomo
Raio X 
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

31405037
Tratamento cirúrgico da síndrome do desfiladeiro cérvico 
torácico

Angiografia
Angiotomografia dos vasos aorticos
Eletroneuromiografia
Raio-x de coluna cervical
Ressonância magnética do plecxo braquial
Tomografia computadorizada da coluna cervical

27/11/2020

31602070 Bloqueio anestésico simpático
Raio-x
Ressonância magnética da coluna vertebral
Tomografia computadorizada

27/11/2020

31602118
Bloqueio de nervo periférico - bloqueios anestésicos de 
nervos e estímulos neurovasculares

Raio X 
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

31602134
Bloqueio neurolítico de nervos cranianos ou cérvico-
torácico

Raio X 
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

31602142
Bloqueio neurolítico do plexo celíaco, simpático lombar 
ou torácico

Raio X 
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

31602169 Bloqueio peridural ou subaracnóideo com corticóide
Raio X
Ressonancia Magnética
Tomografia Coluna

27/11/2020

31602223
Passagem de catéter peridural ou subaracnóideo com 
bloqueio de prova

Raio-x
Ressonância magnética da coluna vertebral
Tomografia computadorizada

27/11/2020

40103056 Potencial evocado estacionário (Steady State) Audiometria tonal/vocal 27/11/2020
40103064 Audiometria de tronco cerebral (PEA) BERA Audiometria tonal/vocal 27/11/2020
40103269 Eletrococleografia (Ecochg) Audiometria tonal/vocal 27/11/2020

40103277
Eletrocorticografia intra-operatória (ECOG) - por hora de 
monitorização

Eletroencefalograma
Ressonância magnética do crânio
Tomografia computadorizada do crânio 
Video EEG

27/11/2020

40103560 Potencial evocado - P300 Audiometria tonal/vocal 27/11/2020

40103579
Potencial evocado auditivo de média latência (PEA-ML) 
bilateral

Audiometria tonal/vocal 27/11/2020

40201031 Broncoscopia com biópsia transbrônquica
Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

40201058
Broncoscopia com ou sem aspirado ou lavado brônquico 
bilateral

Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

40201074 Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica

Colangio ressonância magnética ou
Ecoendoscopia ou 
Tomografia computadorizada de abdômen ou
Ultrassom

27/11/2020

40202011 Aritenoidectomia microcirúrgica endoscópica Videolaringoscopia com estroboscopia 27/11/2020

40202054
Broncoscopia com biópsia transbrônquica com 
acompanhamento radioscópico

Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

40202062 Cecostomia Colonoscopia 27/11/2020



40202119 Colocação de prótese coledociana por via endoscópica

Colangio ressonância magnética ou
Ecoendoscopia ou 
Tomografia computadorizada de abdômen ou
Ultrassom

27/11/2020

40202127 Colocação de prótese traqueal ou brônquica
Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada 

27/11/2020

40202143 Descompressão colônica por colonoscopia

Colonoscopia ou
Raio X simples de abdômen ou
Ressonância magnética ou
Tomografia computadorizada de abômen

27/11/2020

40202151 Desobstrução brônquica com laser ou eletrocautério
Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

40202178 Dilatação de estenose laringo-traqueo-brônquica
Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

40202186 Dilatação instrumental do esôfago, estômago ou duodeno

Broncoscopia ou
Endoscopia digestiva ou
Tomografia computadorizada torácica ou
Ressonância magnética de tórax

27/11/2020

40202194
Dilatação instrumental e injeção de substância 
medicamentosa por endoscopia

Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

40202240 Ecoendoscopia com punção por agulha
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom transabdominal

27/11/2020

40202283 Gastrostomia endoscópica Endoscopia digestiva 27/11/2020

40202305 Hemostasia térmica por endoscopia
Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

40202356 Jejunostomia endoscópica Endoscopia digestiva 27/11/2020

40202364
Laringoscopia com microscopia para exérese de 
pólipo/nódulo/papiloma

Videolaringoscopia com estroboscopia 27/11/2020

40202372
Laringoscopia com retirada de corpo estranho de 
laringe/faringe (tubo flexível)

Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

40202399
Laringoscopia/traqueoscopia com exérese de 
pólipo/nódulo/papiloma

Videolaringoscopia com estroboscopia 27/11/2020

40202429
Laringoscopia/traqueoscopia para diagnóstico e biópsia 
(tubo rígido)

Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

40202437
Laringoscopia/traqueoscopia para diagnóstico e biópsia 
com aparelho flexível

Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

40202453 Ligadura elástica do esôfago, estômago ou duodeno Endoscopia digestiva 27/11/2020

40202488 Nasofibrolaringoscopia para diagnóstico e/ou biópsia Relatório médico com historia clinica detalhada 27/11/2020

40202496 Papilotomia biópsia e/ou citologia biliar e pancreática

Colangio ressonância magnética ou
Ecoendoscopia ou 
Tomografia computadorizada de abdômen ou
Ultrassom

27/11/2020

40202500 Papilotomia e dilatação biliar ou pancreática

Colangio ressonância magnética ou
Ecoendoscopia ou 
Tomografia computadorizada de abdômen ou
Ultrassom

27/11/2020

40202518
Papilotomia endoscópica (para retirada de cálculos 
coledocianos ou drenagem biliar)

Colangio ressonância magnética ou
Ecoendoscopia ou 
Tomografia computadorizada de abdômen ou
Ultrassom

27/11/2020

40202526
Papilotomia, dilatação e colocação de prótese ou dreno 
biliar ou pancreático

Colangio ressonância magnética ou
Ecoendoscopia ou 
Tomografia computadorizada de abdômen ou
Ultrassom

27/11/2020

40202534 Passagem de sonda naso-enteral Relatório médico com historia clinica detalhada 27/11/2020

40202593 Retirada de tumor ou papiloma por broncoscopia
Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

40202631 Tratamento endoscópico de hemoptise
Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

40202763
Laringoscopia/traqueoscopia com laser para exérese de 
papiloma/tumor

Laringoscopia direra ou
Raio X de tórax ou
Tomografia computadorizada torácica

27/11/2020

40304973 Alfa talassemia anal molecular sangue
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40312020 Cromatina sexual, pesquisa
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40314065
Doenças do gene CFTL (fibrose cística) pesquisa de uma 
mutação (DF508)

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40314235 X frágil por PCR - pesquisa
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40314260
Amplificação de material por biologia molecular (outros 
agentes)

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40314286 Pesquisa de mutação de alelo específico por PCR
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40323552 Neuropatia motora, painel
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020



40501167 Fish pré-natal, por sonda
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40501183
Líquido amniótico, vilosidades coriônicas, subcultura 
para dosagens bioquímicas e/ou moleculares (adicional)

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503011
Análise de DNA com enzimas de restrição por enzima 
utilizada, por amostra

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503020

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)

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503038
Análise de DNA fetal por sonda ou PCR por locus, por 
amostra

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503046
Análise de DNA pela técnica multiplex por locus extra, 
por amostra

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503054
Análise de DNA pela técnica multiplex por locus, por 
amostra

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503062 Análise de DNA por sonda, ou PCR por locus, por amostra
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503089 Extração de DNA (osso), por amostra
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503097
Extração de DNA (sangue, urina, líquido aminiótico, vilo 
trofoblástico etc.), por amostra

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503100
Identificação de mutação por sequenciamento do DNA, 
por 100 pares de base sequenciadas, por amostra

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503119
Processamento de qualquer tipo de amostra biológica 
para estabilização do ácido nucléico, por amostra

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503127
Extração, purificação e quantificação de ácido nucléico 
de qualquer tipo de amostra biológica, por amostra

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503151
Análise de DNA por MLPA, por sonda de DNA utilizada, 
por amostra

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503160
Análise de DNA pela técnica de Southern Blot, por sonda 
utilizada, por amostra

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503178 Produção de DOT/SLOT-BLOT, por BLOT, por amostra
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503186
Separação do material genético por eletroforese capilar 
ou em gel (agarose, acrilamida), por gel utilizado, por 
amostra

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503194

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

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503208
Coloração de gel e Fotodocumentação da análise 
molecular, por amostra

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

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

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503232

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

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503240

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

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

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

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503267 Translocação AML1-ETO t(8,21) por PCR
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503275
Análise da mutação IgVH-cadeia pesada da 
imunoglobulina

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020



40503283 CCR-5, pesquisa de mutação por PCR
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503313 Cromossomo Y, microdeleções por PCR
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503348 Distrofia miotonica, análise por DNA
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503356 Disautonomia familiar, análise por DNA
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503364 Neurofibromatose tipo 1, estudo molecular
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503372 JAK2 (gene), detecção das mutações por PCR
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503380 CCND1 e IGH (genes), hibridização in situ por fluore
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503399 Hemofilia A, análise do DNA
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503402 Hemofilia B, análise do DNA
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503410 Hipolactasia, análise molecular
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503429 Hormônio de crescimento, estudo do gene receptor
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503437 Hormônio de crescimento, estudo molecular do gene
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503445 Neoplasia endócrina múltipla, tipo 1, sangue total
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503453 Hemocromatose, análise por PCR
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503461 Prader-Willi/Angelman, síndrome, diagnóstico
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503470 PROP1, estudo molecular do gene, sangue total
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503488 PTPN11, estudo molecular do gene, sangue total
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503542 Rearranjo gênico quantitativo BCR/ABL por PCR
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503577 SHOX, estudo molecular do gene, sangue total
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503585 Translocação 4;14 fish (IgH/FGFR3)
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503593 C kit análise mutacional
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503607 CYP21, estudo molecular do gene, sangue
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503615 Detecção de Del/Dupl no gene MLH1 MSH2
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503623 Detecção de mutações no gene MLH1 MSH2
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503631 Detecção de mutações no gene MSH6
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503658 Atrofia muscular e bulbar (Kennedy), por PCR
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503674 Mucolipidosis tipo 4 análise da mutação
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503690 Distrofia muscular (Duchenne), por PCR
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503712 Pesquisa dea mutação 35delg da conexina
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020



40503739
Atrofia dentato-rubro-palido-luysiana, DRPLA, sangue 
total

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503747 Detecção de Niemann Pick tipo Cc
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503801
Sequenciamento de Nova Geração (NGS) - genes 
isolados, painéis e grandes regiões genômicas (inclui 
Captura, Amplificação e Sequenciamento)

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503836 Mutação familial específica - PCR do loccus identificado
DUT 

Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40503844
Mutação familial específica - Sequenciamento de Sanger 
do loccus identificado

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40601439
Instabilidade de microssatélites (MSI), detecção por PCR, 
bloco de parafina

DUT 
Nº 110

Relatório médico com a especialidade do médico solicitante, nome 
completo do exame, quadro clínico detalhado e justificativa para 
realizar o exame.

27/11/2020

40809064 Colangiografia transcutânea
Colangio ressonância magnética
Colangiopancreatografia ret´rogada endoscópica (CPRE)

27/11/2020

40809161
Punção biópsia/aspirativa de órgão ou estrutura 
orientada por US (não inclui o exame de base)

Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

40810011 Mielografia segmentar (por segmento) Relatório médico 27/11/2020

40810020 Teste de oclusão de artéria carótida ou vertebral

Angio digital bilateral OU
Angioressonância OU
Angiotomografia OU
Ecodopller de carotida \ pescoço
Rm de crânio
Tc de cranio                                       

27/11/2020

40811018 Radioscopia diagnóstica

Angiografia
Cintilografia óssea
Raio X
Ressonância
Tomografia                                                                

27/11/2020

40811026
Radioscopia para acompanhamento de procedimento 
cirúrgico (por hora ou fração)

Angio digital bilateral OU
Angioressonância OU
Angiotomografia OU
Ecodopller de carotida \ pescoço
Rm de crânio
Tc de cranio                                       

27/11/2020

40812022 Angiografia por punção

Angio digital bilateral OU
Angioressonância OU
Angiotomografia OU
Ecodopller de carotida \ pescoço
Rm de crânio
Tc de cranio                                       

27/11/2020

40812030 Angiografia por cateterismo não seletivo de grande vaso

Angio digital bilateral OU
Angioressonância OU
Angiotomografia OU
Ecodopller de carotida \ pescoço
Rm de crânio
Tc de cranio                                       

27/11/2020

40812049
Angiografia por cateterismo seletivo de ramo primário - 
por vaso

Angio digital bilateral OU
Angioressonância OU
Angiotomografia OU
Ecodopller de carotida \ pescoço
Rm de crânio
Tc de cranio                                       

27/11/2020

40812057
Angiografia por cateterismo superseletivo de ramo 
secundário ou distal - por vaso

Angio digital bilateral OU
Angioressonância OU
Angiotomografia OU
Ecodopller de carotida \ pescoço
Rm de crânio
Tc de cranio                                       

27/11/2020

40812065 Angiografia transoperatória de posicionamento

Angio digital bilateral OU
Angioressonância OU
Angiotomografia OU
Ecodopller de carotida \ pescoço
Rm de crânio
Tc de cranio                                       

27/11/2020

40812073 Angiografia pós-operatória de controle

Angio digital bilateral OU
Angioressonância OU
Angiotomografia OU
Ecodopller de carotida \ pescoço
Rm de crânio
Tc de cranio                                       

27/11/2020

40812090 Flebografia retrógrada por cateterismo - unilateral
Ultrassonografia (preferencalmente com doppler)
Tomografia ou
Ressonância

27/11/2020

40813029
Ablação percutânea de tumor hepático (qualquer 
método) - metodo intervencionista/terapêutico por 
imagem

Ressonância magnetica
Tomografia computadorizada

27/11/2020



40813061 Angioplastia de ramo intracraniano

Angio digital bilateral OU
Angioressonância OU
Angiotomografia OU
Ecodopller de carotida \ pescoço
Rm de crânio
Tc de cranio                                       

27/11/2020

40813070 Angioplastia de tronco supra-aórtico
Rm de encefalo ou tomografia de encefalo,ou angiografia dos vasos 
cerebrais,ou angiorressonância dos vasos cerebrais, ou 
angiotomografia dos vasos cerebrais

27/11/2020

40813100 Angioplastia de artéria visceral - por vaso
Angioressonância
Angiotomografia
Ultrassom com doppler

27/11/2020

40813118
Angioplastia arterial ou venosa de anastomose vascular 
de fígado transplantado

Angioressonância
Angiotomografia
Ultrassom com doppler

27/11/2020

40813134
Angioplastia arterial ou venosa de anastomose vascular 
de rim transplantado

Angioressonância
Angiotomografia
Ultrassom com doppler

27/11/2020

40813150 Angioplastia de tronco venoso
Angiografia
Angioressonância
Angiotomografia

27/11/2020

40813177 Angioplastia transluminal percutânea
Angioressônancia
Angiotomografia
Ecocardiograma

27/11/2020

40813185
Angioplastia transluminal percutânea para tratamento 
de obstrução arterial

Ressonancia magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom doppler

27/11/2020

40813193 Colocação de stent em ramo intracraniano

Angio digital bilateral OU
Angioressonância OU
Angiotomografia OU
Ecodopller de carotida \ pescoço
Rm de crânio
Tc de cranio                                       

27/11/2020

40813207 Colocação de stent em tronco supra-aórtico

Angio digital bilateral OU
Angioressonância OU
Angiotomografia OU
Ecodopller de carotida \ pescoço
Rm de crânio
Tc de cranio                                       

27/11/2020

40813231 Colocação de cateter venoso central ou portocath Relatório médico com história clinica detalhada 27/11/2020

40813240 Colocação de filtro de VCI para prevenção de TEP
Angioressônancia
Angiotomografia
Ultrassom com doppler

27/11/2020

40813266
Colocação de stent para tratamento de obstrução arterial 
ou venosa

Ressonância ou Angiografia
Tomografia computadorizada
Ultrassom doppler

27/11/2020

40813274
Colocação de stent revestido (stent-graft) para 
tratamento de aneurisma periférico

Angioressônancia
Angiotomografia
Ultrassom com doppler

27/11/2020

40813290
Colocação de stent em estenose vascular de enxerto 
transplantado

Angioressonância
Angiotomografia
Ultrassom com doppler

27/11/2020

40813320 Colocação de stent biliar
Colangio ressonância magnética
Colangiopancreatografia ret´rogada endoscópica (CPRE)

27/11/2020

40813347 Colocação percutânea de cateter pielovesical
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

40813363
Coluna vertebral: infiltração foraminal ou facetária ou 
articular

Raio-x
Ressonancia magnética
Tomografia computadorizada

27/11/2020

40813371 Dilatação percutânea de estenose biliar cicatricial
Colangio ressonância magnética
Colangiopancreatografia ret´rogada endoscópica (CPRE)

27/11/2020

40813410 Drenagem percutânea de coleção pleural
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

40813428 Drenagem percutânea de pneumotórax
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

40813436 Drenagem de abscesso pulmonar ou mediastinal
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

40813452 Drenagem percutânea de coleção infectada abdominal
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

40813460
Drenagem percutânea de abscesso hepático ou 
pancreático

Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

40813479 Drenagem percutânea de cisto hepático ou pancreático
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

40813487 Drenagem percutânea de via biliar
Colangio ressonância magnética
Colangiopancreatografia ret´rogada endoscópica (CPRE)

27/11/2020

40813495 Drenagem percutânea de cisto renal
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020



40813509 Drenagem percutânea de abscesso renal
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

40813517 Drenagem percutânea de coleção infectada profunda
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

40813525
Drenagem percutânea de abscesso retroperitoneal ou 
pélvico

Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

40813541
Embolização de aneurisma cerebral por oclusão sacular - 
por vaso

Rm de encefalo ou tomografia de encefalo,ou angiografia dos vasos 
cerebrais,ou angiorressonância dos vasos cerebrais, ou 
angiotomografia dos vasos cerebrais

27/11/2020

40813584 Embolização para tratamento de epistaxe
Exame clínico
Exames laboratoriais

27/11/2020

40813592 Embolização de aneurisma ou pseudoaneurisma visceral
Ressonância magnetica
Tomografia computadorizada

27/11/2020

40813606 Embolização brônquica para tratamento de hemoptise
Broncoscopia ou
Radiografia ou
Tomografia computadorizada

27/11/2020

40813614
Embolização pulmonar para tratamento de fístula 
arteriovenosa ou outra situação

Arteriografia pulmonar
Exames laboratoriais

27/11/2020

40813630 Embolização de hemorragia digestiva

Endoscopia digestiva alta ou
Colonoscopia ou
Ressonância magnética ou
Tomografia computadorizada

27/11/2020

40813649 Embolização de ramo portal
Angiografia
Ressonância magnetica
Tomografia computadorizada

27/11/2020

40813657
Embolização esplênica para tratamento de 
hiperesplenismo ou outra situação

Angiografia
Ultrassonografia (preferencalmente com doppler)
Tomografia ou
Ressonância

27/11/2020

40813665 Embolização arterial para tratamento de priapismo
Ressonância magnetica
Tomografia computadorizada

27/11/2020

40813690
Embolização seletiva de fístula ou aneurisma renal para 
tratamento de hematúria

Exame clínico
Exames laboratoriais
Angiografia

27/11/2020

40813703 Embolização de artéria renal para nefrectomia
Angiografia
Ressonância magnetica
Tomografia computadorizada

27/11/2020

40813711
Embolização de fístula arteriovenosa não especificada 
acima - por vaso

Angiografia
Ressonância magnetica
Tomografia computadorizada

27/11/2020

40813720 Embolização de malformação vascular - por vaso

Angiografia
Angioressônancia 
Angiotomografia
Ultrassom com doppler

27/11/2020

40813746
Embolização de artéria uterina para tratamento de 
mioma ou outras situações

DUT 
Nº 23

Relatório médico com diagnóstico, queixa da beneficiária, número 
de filhos ou se existe desejo de engravidar.
Angiografia
Ultrassom ou 
Ressonância magnética 

27/11/2020

40813800 Embolização de tumor ósseo ou de partes moles

Angiografia
Angio digital bilateral OU
Angioressonância OU
Angiotomografia OU
Ecodopller de carotida \ pescoço 
Rm de crânio
Tc de cranio                                       

27/11/2020

40813835 Gastrostomia percutânea orientada por RX ou TC Relatório médico com quadro clínico detalhado 27/11/2020

40813843 Colecistostomia percutânea orientada por RX, US ou TC
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

40813878 Nefrostomia percutânea orientada por RX, US, TC ou RM
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

40813886 Pielografia percutânea orientada por RX, US, TC ou RM
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

40813916 Quimioembolização para tratamento de tumor hepático

Angiografia
Exames laboratoriais
Tomografia ou
Ressonância

27/11/2020

40813932
TIPS - anastomose porto-cava percutânea para 
tratamento de hipertensão portal

Arteriografia
Ecocardiograma
Ecodoppler

27/11/2020

40813940
Implante de endoprótese em aneurisma de aorta 
abdominal ou torácica com stent revestido (stent-graft)

Angioressônancia
Angiotomografia
Ecocardiograma

27/11/2020

40813983 Trombectomia mecânica para tratamento de TEP
Arteriografia
Ecocardiograma
Ecodoppler

27/11/2020

40814025 Trombólise medicamentosa arterial ou venosa - por vaso
Ressonancia magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom doppler

27/11/2020



40814041
Trombólise medicamentosa em troncos supra-aórticos e 
intracranianos

Angio digital bilateral OU
Angioressonância OU
Angiotomografia OU
Ecodopller de carotida \ pescoço
Rm de crânio
Tc de cranio                                       

27/11/2020

40814084 Retirada percutânea de corpo estranho intravascular

Angioressonância
Angiotomografia
Radiografia
Ultrassom com doppler

27/11/2020

40814092
Osteoplastia ou discectomia percutânea (vertebroplastia 
e outras)

Raio X
Ressonancia magnetica e/ou
Tomografia de coluna do segmento analisado

27/11/2020

40902110
Drenagem percutânea orientada por US (acrescentar o 
exame de base)

Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

41002032
Drenagem percutânea orientada por TC (acrescentar o 
exame de base)

Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassom

27/11/2020

20104081 CURATIVOS EM GERAL COM ANESTESIA, EXCETO QUEIMADOS Relatório médico com quadro clinico e historico detalhado da lesão 31/03/2021

20104294
TERAPIA ONCOLOGICA - PLANEJAMENTO E 1 DIA DE 
TRATAMENTO

Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

20104383 PULSOTERAPIA INTRAVENOSA (POR SESSAO) - AMBULATORIAL
Relatório médico com quadro clinico e laudo de exames relacionas 
com a patologia

31/03/2021

20202040 MONITORIZACAO NEUROFISIOLOGICA INTRA-OPERATORIA Relatório médico com justificativa clinica 31/03/2021

30101085 BIOPSIA DE UNHA Relatório médico com justificativa clinica 31/03/2021

30101271
DERMOLIPECTOMIA PARA CORRECAO DE ABDOME EM 
AVENTAL

DUT 
Nº 18

Relatório médico com historia clinica informando a perda de peso. 
Enviar fotos do abdome e TERMO DE CONSENTIMENTO E 
AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM.

31/03/2021

30101972 Abdominoplastia pós bariátrica
DUT 
Nº 18

Relatório médico com historia clinica informando a perda de peso. 
Enviar fotos do abdome e TERMO DE CONSENTIMENTO E 
AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM.

31/03/2021

30101948 CANTOPLASTIA UNGUEAL Relatório médico com justificativa clinica 31/03/2021

30301106 DERMATOCALAZE OU BLEFAROCALAZE EXERESE - UNILATERAL
Relatório médico com justificativa clinica e laudo da campimetria 
visual, Enviar fotos dos olhos e TERMO DE CONSENTIMENTO E 
AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM.

31/03/2021

30301173
PALPEBRA - RECONSTRUCAO TOTAL (COM OU SEM 
RESSECCAO DE TUMOR) - POR ESTAGIO

Relatório médico com justificativa clinica 31/03/2021

30301181 PTOSE PALPEBRAL - CORRECAO CIRURGICA - UNILATERAL
Relatório médico com justificativa clinica e laudo da campimetria 
visual, Enviar fotos dos olhos e TERMO DE CONSENTIMENTO E 
AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM.

31/03/2021

30307147
TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI-
ANGIOGENICO. PROGRAMA DE 24 MESES. UMA

DUT 
Nº 74

Relatório médico com historia clinica, acuidade visual corrigida e 
espessura foveal. Encaminhar laudo de OCT (os 2 últimos, se houver)

31/03/2021

30312132
IMPLANTE INTRAVITREO DE POLIMERO FARMACOLOGICO DE 
LIBERACAO CONTROLADA

DUT 
Nº 46

Relatório médico com historia clinica e laudo de OCT. 31/03/2021

30501296
RECONSTRUCAO DE UNIDADE ANATOMICA DO NARIZ - POR 
ESTAGIO

Relatório médico com justificativa clínica, laudo de nasofibroscopia,  
e/ou laudo de exame Tomografia ou Ressonância.

31/03/2021

30501318 RESSECCAO DE TUMORES MALIGNOS TRANSNASAIS
Relatório médico com justificativa clínica, laudo de nasofibroscopia,  
e/ou laudo de exame Tomografia ou Ressonância.

31/03/2021

30501350 RINOSSEPTOPLASTIA FUNCIONAL
Relatório médico com justificativa clínica, laudo de nasofibroscopia,  
e/ou laudo de exame Tomografia ou Ressonância.

31/03/2021

30502357 SINUSOTOMIA FRONTAL INTRANASAL POR VIDEOENDOSCOPIA
Relatório médico com justificativa clínica, laudo de nasofribroscopia 
e/ou laudo de Rx ou Tomografia

31/03/2021

30717132
PSEUDARTROSES E/OU OSTEOTOMIAS DA CINTURA 
ESCAPULAR - TRATAMENTO CIRURGICO

Relatório Médico detalhado, laudo de rx e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética e/ou US.

31/03/2021

30717167
TRANSFERENCIAS MUSCULARES AO NIVEL DO OMBRO - 
TRATAMENTO CIRURGICO

Relatório Médico detalhado, laudo de rx e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética e/ou US.

31/03/2021

30719011 ARTRODESE - TRATAMENTO CIRURGICO
Relatório Médico detalhado, laudo de rx e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética e/ou US.

31/03/2021

30721148 FRATURA DE OSSO DO CARPO - REDUCAO CIRURGICA
Relatório Médico detalhado, laudo de rx e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética e/ou US.

31/03/2021

30721237 REPARACAO LIGAMENTAR DO CARPO
Relatório Médico detalhado, laudo de rx e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética e/ou US.

31/03/2021

30722446
FRATURAS E/OU LUXACOES DE METACARPIANOS - REDUCAO 
INCRUENTA

Relatório Médico detalhado, laudo de rx e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética e/ou US.

31/03/2021

30722535
OSTEOSSINTESE DE FRATURA DE FALANGE E METACARPEANA 
COM USO DE MINIPARAFUSO

Relatório Médico detalhado, laudo de rx e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética e/ou US.

31/03/2021

30722632 RECONSTRUCAO DA FALANGE COM RETALHO HOMODIGITAL
Relatório Médico detalhado, laudo de rx e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética e/ou US.

31/03/2021

30731062 SINOVECTOMIA - TRATAMENTO CIRURGICO
Relatório Médico detalhado, laudo de rx e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética e/ou US.

31/03/2021

30737044
OSTEOCONDROPLASTIA - ESTABILIZACAO, RESSECCAO E/OU 
PLASTIA (ENXERTIA) - PROCEDIM

Relatório Médico detalhado, laudo de rx e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética e/ou US.

31/03/2021

30737052
RECONSTRUCAO, RETENCIONAMENTO OU REFORCO DE 
LIGAMENTO OU REPARO DE CARTILAGEM TR

Relatório Médico detalhado, laudo de rx e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética e/ou US.

31/03/2021



30804094
REPLECAO DE CAVIDADE PLEURAL COM SOLUCAO DE 
ANTIBIOTICO PARA TRATAMENTO DE EMPIE

Relatório Médico detalhado, laudo de rx e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética e/ou US.

31/03/2021

30911028
AVALIACAO FISIOLOGICA DA GRAVIDADE DE OBSTRUCOES 
(CATETER OU GUIA)

Relatório Médico detalhado e laudo de ecocardiograma 31/03/2021

30912261
ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA DE BIFURCACAO 
E DE TRONCO COM IMPLANTE DE S

Relatório Médico detalhado, laudo de cateterismo ou da angiografia 
ou angiotomo ou angio-rm.

31/03/2021

30918022
MAPEAMENTO DE GATILHOS OU SUBSTRATOS 
ARRITMOGÊNICOS POR TÉCNICA ELETROFISIOLÓGIC

Relatório Médico detalhado e laudo de holter e/ou ecg 31/03/2021

31004067
DILATACAO DIGITAL OU INSTRUMENTAL DO ANUS E/OU DO 
RETO

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

31009050
DIASTASE DOS RETOS-ABDOMINAIS - TRATAMENTO 
CIRURGICO

Relatório Médico detalhado e laudo do US 31/03/2021

31009140 HERNIORRAFIA RECIDIVANTE Relatório Médico detalhado e laudo do US 31/03/2021

31009352
LAPAROTOMIA EXPLORADORA, OU PARA BIOPSIA, OU PARA 
DRENAGEM DE ABSCESSO, OU PARA

Relatório Médico detalhado, laudo de rx e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética e/ou US.

31/03/2021

31102379 URETERORRENOLITOTRIPSIA RIGIDA UNILATERAL
Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada do abdômen ou
Ressônancia magnética

31/03/2021

31102565 URETERORRENOLITOTRIPSIA RIGIDA UNILATERAL A LASER
Ultrassonografia do aparelho urinário ou
Tomografia computadorizada do abdômen ou
Ressônancia magnética

31/03/2021

31201113 PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL Relatório Médico Detalhado e exame de imagem 31/03/2021

31403026 BLOQUEIO DE NERVO PERIFERICO - NERVOS PERIFERICOS Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40202313 HEMOSTASIAS DE COLON
Relatório Médico detalhado, laudo de endoscopia e ou exame de 
imagem

31/03/2021

40202470 MUCOSECTOMIA Relatório Médico detalhado, laudo de endoscopia 31/03/2021

40301206 ACILCARNITINAS (PERFIL QUALITATIVO)
DUT 
Nº 2

Relatório médico detalhado com dados do exame clínico 
dismorfológico e evolução neurológica ou laudos do familiar afetado.

31/03/2021

40301214 Acilcarnitinas (perfil quantitativo)
DUT 
Nº 2

Relatório médico detalhado com dados do exame clínico 
dismorfológico e evolução neurológica ou laudos do familiar afetado.

31/03/2021

40302610 VITAMINA E - PESQUISA E/OU DOSAGEM
DUT 
Nº 77

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40302717 ELETROFORESE DE PROTEINAS DE ALTA RESOLUCAO
DUT 
Nº 22

Relatório médico detalhado com quadro clinico e justificativa para 
realização do exame.

31/03/2021

40302725 IMUNOFIXACAO - CADA FRACAO
DUT 
Nº 47

Relatório médico detalhado com quadro clinico e justificativa para 
realização do exame.

31/03/2021

40304850
HEMOGLOBINOPATIA - TRIAGEM (EL.HB., HEMOGLOB. FETAL. 
RETICULOCITOS, CORPOS DE H,

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40304906 DIMERO D - PESQUISA E/OU DOSAGEM
DUT 
Nº 19

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40306445 ASLO - PESQUISA E/OU DOSAGEM Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40308804 ANTICORPOS ANTI PEPTIDEO CICLICO CITRULINADO - IGG
DUT 
Nº 4

Relatório médico com indicação clinica e laudo do fator reumatóide 31/03/2021

40314057 FATOR V DE LEIDEN POR PCR - PESQUISA
DUT 
Nº 25

Relatório médico com quadro clinico e justificativa para o exame.  
Incluir histórico familiar de TEV - tromoembolismo venoso, 
trombofilia hereditária, trombose venosa. Anexar laudo de exames 
comprobatórios.

31/03/2021

40316211
DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) - PESQUISA E/OU 
DOSAGEM

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40316220 DEHIDROTESTOSTERONA (DHT) - PESQUISA E/OU DOSAGEM Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40319326 PROTROMBINA, PESQUISA DE MUTACAO
DUT 
Nº 61

Relatório médico com quadro clinico e justificativa para o exame.  
Incluir histórico familiar de TEV - tromoembolismo venoso, 
trombofilia hereditária, trombose venosa. Anexar laudo de exames 
comprobatórios.

31/03/2021

40324591 VÍRUS ZIKA - IGG DUT Nº 113
Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de 
anticorpos IgM

31/03/2021

40324605 VÍRUS ZIKA - IGM DUT Nº 112

Relatório médico com indicação clinica, idade gestacional e data do 
ínico do exantema maculopapular pruriginoso. Informar se 
apresenta: Febre; Hiperemia conjuntival sem secreção e prurido; 
Poliartralgia e Edema periarticular. Encaminhar laudo do exame PCR 
para toxoplasmose ou sorologia IgM para toxoplasmose

31/03/2021

40324788
SARS-COV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19), PESQUISA DE 
ANTICORPOS IGA, IGG OU IGM, ISOLA

DUT Nº 132
Relatório médico com quadro clínico detalhado e data do inicio dos 
sintomas. Anexar o laudo do exame RT PCR para COVID, caso já 
tenha sido realizado.

31/03/2021

40324796
SARS-COV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19), PESQUISA DE 
ANTICORPOS TOTAIS (IGA, IGG, IGM)

DUT Nº 132
Relatório médico com quadro clínico detalhado e data do inicio dos 
sintomas. Anexar o laudo do exame RT PCR para COVID, caso já 
tenha sido realizado.

31/03/2021

40701069 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO PERFUSAO - REPOUSO
DUT 
Nº 10

Relatório médico com indicação clinica. Informar procedimentos 
cirúrgicos anteriores, terapia medicamentosa em uso, se possui 
limitação para teste de esforço físico e laudos de exames 
cardiovasculares recentes

31/03/2021

40701131
CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO PERFUSAO - ESTRESSE 
FARMACOLOGICO

DUT 
Nº 10

Relatório médico com indicação clinica. Informar procedimentos 
cirúrgicos anteriores, terapia medicamentosa em uso, se possui 
limitação para teste de esforço físico e laudos de exames 
cardiovasculares recentes

31/03/2021

40701140 CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO PERFUSAO - ESTRESSE FISICO
DUT 
Nº 10

Relatório médico com indicação clinica. Informar procedimentos 
cirúrgicos anteriores, terapia medicamentosa em uso, se possui 
limitação para teste de esforço físico e laudos de exames 
cardiovasculares recentes

31/03/2021



41001230 TC - ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA
DUT 
Nº 3

Relatório médico com: justificativa clinica para realização do exame, 
sinais e sintomas, se possui limitação para realização do teste de 
esforço físico, indice de pré-teste segundo os críteios de Diamons e 
Forrester revisados e ou TIMI risk e ou laudos de exames 
cardiológicos recentes.

31/03/2021

41501144 TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA - MONOCULAR
DUT 
Nº 69

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

31205046 Vasectomia unilateral
DUT 
Nº 12

Relatório médico contendo as seguintes informações do 
beneficiário: historia clinica detalhada e número de filhos vivos. 
Encaminhar o termo de consentimento e em caso de casais deverá 
ter o consentimento de ambos os cônjuges. Desejável anexar 
certidão de nascimento dos filhos.

31/03/2021

31205070 Cirurgia esterilizadora masculina 
DUT 
Nº 12

Relatório médico contendo as seguintes informações do 
beneficiário: historia clinica detalhada e número de filhos vivos. 
Encaminhar o termo de consentimento e em caso de casais deverá 
ter o consentimento de ambos os cônjuges. Desejável anexar 
certidão de nascimento dos filhos.

31/03/2021

40901254 US - Obstétrica com translucência nucal
DUT

Nº 76
Relatório médico com indicação clínica e idade gestacional 31/03/2021

40901262 US - Obstétrica morfológica
DUT

Nº 75
Relatório médico com indicação clínica e idade gestacional 31/03/2021

40808190
Marcação pré-cirúrgica por nódulo - máximo de 3 
nódulos por mama, por estereotaxia (não
inclui exame de imagem)

Relatório médico com indicação clinica e laudo de exame de imagem 31/03/2021

40808203
Marcação pré-cirúrgica por nódulo - máximo de 3 
nódulos por mama, por US (não inclui exame
de imagem)

Relatório médico com indicação clinica e laudo de exame de imagem 31/03/2021

40808211
Marcação pré-cirúrgica por nódulo - máximo de 3 
nódulos por mama, por RM (não inclui exame
de imagem)

Relatório médico com indicação clinica e laudo de exame de imagem 31/03/2021

40808220
Punção ou biópsia mamária percutânea por agulha fina 
orientada por estereotaxia (não inclui o
exame de base)

Relatório médico com indicação clinica e laudo de exame de imagem 31/03/2021

40808238
Punção ou biópsia mamária percutânea por agulha fina 
orientada por US (não inclui o exame de
base)

Relatório médico com indicação clinica e laudo de exame de imagem 31/03/2021

40808246
Punção ou biópsia mamária percutânea por agulha fina 
orientada por TC (não inclui o exame de
base)

Relatório médico com indicação clinica e laudo de exame de imagem 31/03/2021

40808254
Biópsia percutânea de fragmento mamário por agulha 
grossa (core biopsy) orientada por
estereotaxia (não inclui o exame de imagem)

Relatório médico com indicação clinica e laudo de exame de imagem 31/03/2021

40808262
Biópsia percutânea de fragmento mamário por agulha 
grossa (core biopsy) orientada por US
(não inclui o exame de imagem)

Relatório médico com indicação clinica e laudo de exame de imagem 31/03/2021

40808270
Biópsia percutânea de fragmento mamário por agulha 
grossa (core biopsy) orientada por RM
(não inclui o exame de imagem)

Relatório médico com indicação clinica e laudo de exame de imagem 31/03/2021

40808289
Mamotomia por estereotaxia (não inclui o exame de 
imagem)

DUT
Nº 07

Relatório médico com indicação clinica, laudo de exame de imagem 
e anatomopatológico

31/03/2021

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

DUT
Nº 20

Relatório médico com indicação clínica e idade gestacional 31/03/2021

30101280 Desbridamento cirúrgico - por unidade topográfica (UT)
Relatório médico com indicação clinica, caracteristica e tamanho da 
lesão

31/03/2021

40314430 HLA B27, FENOTIPAGEM
DUT

Nº 32
Relatório médico com indicação clinica e laudo da 
Ressonância Magnética de Coluna Lombar

31/03/2021

40901793 ELASTOGRAFIA HEPÁTICA ULTRASSÔNICA
DUT

Nº 119
Relatório médico com quadro clinico detalhado 31/03/2021

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

DUT 
Nº 56

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

20102070 Tilt teste
DUT 
Nº 67

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

20104200 Sessão de psicoterapia de grupo (por paciente)
DUT 

Nº 108
Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

20104219 Sessão de psicoterapia individual
DUT 

Nº 108
Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

20104227 Sessão de psicoterapia infantil
DUT 

Nº 108
Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

30101786
Sutura de extensos ferimentos com ou sem 
desbridamento

DUT 
Nº 97

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

30101794
Sutura de pequenos ferimentos com ou sem 
desbridamento

DUT 
Nº 97

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

30207231 Redução de luxação do ATM
DUT 
Nº 96

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

31602185 Estimulação elétrica transcutânea
DUT 
Nº 24

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40101037
Teste ergométrico computadorizado (inclui ECG basal 
convencional)

DUT 
Nº 68

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

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

DUT 
Nº 68

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021



40404153
PCR em tempo real para os vírus para influenza e 
influenza

DUT
nº 129

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40404161 PCR em tempo real para vírus respiratório sincicial
DUT

nº 131
Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40808041 Mamografia digital bilateral
DUT 
Nº 52

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

41001478 Angiotomografia arterial de membro inferior
DUT 

Nº 116
Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

41101553 Angio-RM arterial de membro inferior
DUT 

Nº 115
Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

30202159
Laserterapia para o tratamento da mucosite oral / 
orofaringe, por sessão

DUT 
Nº 51

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40302687 Procalcitonina - pesquisa e/ou dosagem
DUT

Nº 127
Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40314618
SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) - PESQUISA POR 
RT - PCR

DUT 
Nº 126

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40323676 Pesquisa rápida para influenza A e B
DUT

nº 128
Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40323684 Pesquisa rápida para vírus sincicial respiratório
DUT

nº 130
Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

20103140
Bloqueio fenólico, alcoólico ou com toxina botulínica por 
segmento corporal

DUT 
Nº 8

Relatório médico com indicação clinica e laudo de RM 31/03/2021

20204167
Terapia imunobiológica intravenosa (por sessão) - 
hospitalar

DUT 
Nº 65

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

20104189
Sessão de oxigenoterapia hiperbárica (por sessão de 2 
horas)

DUT 
Nº 58

Relatório médico com indicação clinica, Escala USP, fotos da lesão e 
TERMO DE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA USO DE 
IMAGEM.

31/03/2021

20104391
Terapia imunobiológica intravenosa (por sessão) - 
ambulatorial

DUT 
Nº 65

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

20104421
Terapia imunobiológica subcutânea (por sessão) - 
ambulatorial

DUT 
Nº 65

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

20204175
Terapia imunobiológica subcutânea (por sessão) - 
hospitalar

DUT 
Nº 65

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

20104464
Terapia imunoprofilática com palivizumabe para o vírus 
sincicial respiratório (por sessão) - ambulatorial

DUT 
Nº 124

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

20204183
Terapia imunoprofilática com palivizumabe para o vírus 
sincicial respiratório (por sessão) - hospitalar

DUT 
Nº 124

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

30201012 Biópsia de lábio
DUT 
Nº 83

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

30202027 Biópsia de boca
DUT 
Nº 81

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

30203031 Biópsia de língua
DUT 
Nº 84

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

30204011 Biópsia de glândula salivar
DUT 
Nº 82

Relatório médico com indicação clinica e laudo da ultrassonografia 31/03/2021

30208041 Osteotomias segmentares da maxila ou malar
DUT 
Nº 88

Relatório Médico detalhado, laudo de rx panorâmico e/ou 
tomografia

31/03/2021

30211018 Biópsia de mandíbula
DUT 
Nº 85

Relatório Médico detalhado, laudo da tomografia e/ou radiografia 31/03/2021

30301076 Coloboma - com plástica
DUT 
Nº 15

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

30304156 Cross-linking (CXL) de colágeno corneano
DUT 

Nº 121

Relatório médico com indicação clinica. Infomar: acuidade visual 
com correção pré operatória, espessura corneana, histórico de 
infecção, cicatriz corneana grave ou apacificação corneana, doença 
de superfície cular grave e doença auto-imune

31/03/2021

30307139 Infusão intravítrea de medicação anti-inflamatória
DUT 
Nº 74

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

30312124
Pantofotocoagulação na retinopatia da prematuridade – 
binocular

DUT 
Nº 59

Relatório médico com indicação e descrição do exame de 
oftalmoscopia indireta.

31/03/2021

30312159 Termoterapia transpupilar
DUT 
Nº 66

Relatório médico com indicação 31/03/2021

30904021 Implante de desfibrilador interno, placas e eletrodos
DUT 
Nº 35

Relatório médico com indicação, laudo do ECG ou holter, laudo do 
ecocardiograma

31/03/2021

30904064 Implante de estimulador cardíaco artificial multissítio
DUT 
Nº 42

Relatório médico com indicação, laudo do ECG ou holter, laudo do 
ecocardiograma

31/03/2021

30904137
Implante de marca-passo monocameral (gerador + 
eletrodo atrial ou ventricular)

DUT 
Nº 41

Relatório médico com indicação, laudo do ECG ou holter 31/03/2021

30904145
Implante de marca-passo bicameral (gerador + eletrodo 
atrial e ventricular)

DUT 
Nº 40

Relatório médico com indicação, laudo do ECG ou holter 31/03/2021

30904161
Implante de cardiodesfibrilador multissítio – TRC-D 
(gerador e eletrodos)

DUT 
Nº 36

Relatório médico com indicação, laudo do ECG ou holter, laudo do 
ecocardiograma

31/03/2021

31002013 Colocação de banda gástrica
DUT 
Nº 16

Relatório médico com história clinica detalhada dos últimos 5 anos e 
índice de massa corpórea (IMC)

31/03/2021

31002285 Colocação de banda gástrica por videolaparoscopia
DUT 
Nº 16

Relatório médico com história clinica detalhada dos últimos 5 anos e 
índice de massa corpórea (IMC)

31/03/2021

31005330 Radioablação / termoablação de tumores hepáticos
DUT 
Nº 1

Relatório médico com indicação clinica, tamanho das lesões e laudo 
de RM

31/03/2021

31103596
Tratamento da hiperatividade vesical: injeção 
intravesical de toxina butolínica

DUT 
Nº 73

Relatório médico com indicação clinica e laudo da urodinamica 31/03/2021

31104274 Incontinência urinária masculina - "sling"
DUT 
Nº 48

Relatório médico com indicação clinica, evidência de falha do 
tratatmento, laudo do PSA e laudo da urodinâmica

31/03/2021

31104282 Incontinência urinária masculina - esfincter artificial
DUT 
Nº 48

Relatório médico com indicação clinica, evidência de falha do 
tratatmento, laudo do PSA e laudo da urodinâmica

31/03/2021



40103110 Audiometria vocal com mensagem competitiva (SSI, SSW)
DUT 
Nº 5

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame e avaliação audiológica básica prévia

31/03/2021

40103889 Processamento auditivo central infantil (de 3 a 7 anos)
DUT 
Nº 5

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame e avaliação audiológica básica prévia

31/03/2021

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

DUT 
Nº 5

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame e avaliação audiológica básica prévia

31/03/2021

40301982
Galactose 1-fosfatouridil transferase, pesquisa e/ou 
dosagem

DUT 
Nº 26

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame. Se recém nascido: encaminhar laudo de exame 
de triagem neonatal de Galactosemia. Se adulto: encaminhar laudo 
de exame Galactose pesquisa e/ou dosagem 

31/03/2021

40302431 Succinil acetona - pesquisa e/ou dosagem
DUT 
Nº 63

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame. Se recém nascido: encaminhar laudo de teste 
de triagem neonatal positivo para tirosinemia. Se adulto: 
encaminhar laudo de exame Tisosina pesquisa e/ou dosagem

31/03/2021

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

DUT 
Nº 19

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40304760 Inibidor dos fatores da hemostasia, triagem
DUT 
Nº 49

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame, laudo de exames de tempo de tromboplastia 
parcial ativada (aPTT) e tempo de protrombina

31/03/2021

40306461
Avidez de IgG para toxoplasmose, citomegalia, rubéloa, 
EB e outros, cada - pesquisa e/ou dosagem

DUT 
Nº 6

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame e laudo de sorologia de IgM para toxoplasmose

31/03/2021

40308235 HER2 dosagem do receptor
DUT 
Nº 30

Relatório médico com indicação clinica, medicação sugerida,  
anatomopatológico do tumor e o laudo do imunoistoquímico

31/03/2021

40314561 Vírus Zika - por PCR DUT Nº 111

Relatório médico com indicação clinica, idade gestacional e data do 
ínico do exantema maculopapular pruriginoso. Informar se 
apresenta: Febre; Hiperemia conjuntival sem secreção e prurido; 
Poliartralgia e Edema periarticular

31/03/2021

40312224 Espectrometria de massa em tandem
DUT 
Nº 2

Relatório médico com indicação clinica, informar dados de exame 
clínico dismorfológico e evolução neurológica ou laudos do familiar 
afetado

31/03/2021

40314022 Citomegalovírus - qualitativo, por PCR - pesquisa
DUT 
Nº 14

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame e laudo do hemograma

31/03/2021

40314081 Hepatite B (quantitativo) PCR - pesquisa
DUT 
Nº 28

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame. Informar se o paciente é portador de cirrose 
hepática ou portador de coagulopatias, ou, se está na fase de 
controle no tratamento da Hepatite B (informar o tempo). 
Encaminhar laudos de exames de HBeAg, HBsAg e ALT recente

31/03/2021

40314111 Hepatite C - genotipagem - pesquisa
DUT 
Nº 29

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame. Informar o tempo de inicio de tratamento, 
tratamento prévio com interferon associado ou não à ribavirina, 
consumo abusivo de álcool nos ultimos 6 meses, cardiopatias graves, 
neoplasis, convulsões e gravidez. Encaminhar laudo de biópsia 
hepática dos ultimos 2 anos (se houver); laudo de sorologia de anti-
HCV e hemograma

31/03/2021

40314146 HIV, genotipagem - pesquisa
DUT 
Nº 31

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame. Informar o tempo de inicio de tratamento com 
terapia anti-retroviral e se é paciente gestante. Encaminhar laudo de 
HIV; carga viral PCR - pesquisa recente e laudo de genotipagem 
anterior (se houver)

31/03/2021

40314227 Toxoplasmose por PCR - pesquisa
DUT 

Nº 125
Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40314294
Resistência a agentes antivirais por biologia molecular 
(cada droga) - pesquisa

DUT 
Nº 29

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame. Informar o tempo de inicio de tratamento com 
terapia anti-retroviral e se é paciente gestante. Encaminhar laudo de 
HIV; carga viral PCR - pesquisa recente e laudo de genotipagem 
anterior (se houver)

31/03/2021

40314413 Hepatite C quantitativo por TMA
DUT 
Nº 29

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame. Informar o tempo de inicio de tratamento, 
tratamento prévio com interferon associado ou não à ribavirina, 
consumo abusivo de álcool nos ultimos 6 meses, cardiopatias graves, 
neoplasis, convulsões e gravidez. Encaminhar laudo de biópsia 
hepática dos ultimos 2 anos (se houver); laudo de sorologia de anti-
HCV e hemograma

31/03/2021

40316661 Aquaporina 4 (Aqp4) - pesquisa e/ou dosagem
DUT 

Nº 117
Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40319440 Fator II, dosagem do inibidor
DUT 
Nº 49

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame, laudo de exames de tempo de tromboplastia 
parcial ativada (aPTT) e tempo de protrombina

31/03/2021



40319458 Fator VII, dosagem do inibidor
DUT 
Nº 49

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame, laudo de exames de tempo de tromboplastia 
parcial ativada (aPTT) e tempo de protrombina

31/03/2021

40321029 Deficiência da MCAD
DUT 
Nº 2

Relatório médico com indicação clinica, informar dados de exame 
clínico dismorfológico e evolução neurológica ou laudos do familiar 
afetado

31/03/2021

40403033 Aplicação de medula óssea ou células tronco
DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40403041
Coleta de células tronco de sangue de cordão umbilical 
para transplante de medula óssea

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40403734 TMO - cultura de linfócitos doador e receptor
DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40403831
TMO - tratamento "in vitro" de medula óssea ou células 
tronco por anticorpos monoclonais (purging)(4)

DUT 
Nº 71

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40404030 Antigenemia para diagnóstico de CMV pós transplante
DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40404048 Avaliação quimerismo - VNTR - doador - pré transplante
DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40404056 Avaliação quimerismo - VNTR - paciente - pré transplante
DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40404064
Avaliação quimerismo por STR - paciente - pós 
transplante

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40404072
Coleta de linfócitos de sangue periférico por aférese para 
tratamento de recidivas pós TCTH alogênico

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40404080
Controle microbiológico da medula óssea no TCTH 
alogênico

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40404099
Controle microbiológico das células tronco periféricas no 
TCTH alogênico

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40404102
Depleção de plasma em TCTH alogênicos com 
incompatibilidade ABO menor

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

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

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40404137
PCR em tempo real para diagnóstico de Herpes virus 6 - 
pos transplante

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40404145
PCR em tempo real para diagnóstico de Herpes virus 8 - 
pos transplante

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

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

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

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

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

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

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

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

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

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

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

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

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

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

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40404242
Quantificação de leucócitos totais da Medula Óssea no 
TCTH alogênico

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40404250
Sedimentação de hemácias em TCTH alogênicos com 
incompatibilidade ABO maior

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

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

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

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

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021



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

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica, informar patologia, laudo da 
imunohistoquimica e biópsia de medula óssea

31/03/2021

40502198
Dosagem quantitativa de metabólitos por cromatografia 
/ espectrometria de massa  (CG/MS ou HPLC/MS ) para o 
diagnóstico de EIM

DUT 
Nº 2

Relatório médico com indicação clinica, informar dados de exame 
clínico dismorfológico e evolução neurológica ou laudos do familiar 
afetado

31/03/2021

40502201
Dosagem quantitativa de metabólitos por 
espectrometria de massa ou espectrometria de massa 
em TANDEM (MS OU MS/MS) para o diagnóstico de EIM

DUT 
Nº 2

Relatório médico com indicação clinica, informar dados de exame 
clínico dismorfológico e evolução neurológica ou laudos do familiar 
afetado

31/03/2021

40707091
Cintilografia perfusão cerebral para avaliação de 
transportadores de dopamina

DUT 
Nº 118

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40708128 PET dedicado oncológico
DUT 
Nº 60

Relatório médico com indicação clinica, neoplasia que o paciente é 
portador, laudos recentes de exames de imagem e laboratórial

31/03/2021

40808297 Mamotomia por US (não inclui o exame de imagem)
DUT 
Nº 7

Relatório médico com indicação clinica, laudo do anatomopatológico 
e exame de imagem

31/03/2021

41001222 TC para PET dedicado oncológico
DUT 
Nº 60

Relatório médico com indicação clinica, neoplasia que o paciente é 
portador, laudos recentes de exames de imagem e laboratórial

31/03/2021

41101235 RM - Fluxo liquórico (como complementar)
DUT 

Nº 123
Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

41401174
Teste de exercício em ergômetro com monitorização da 
frequência cardíaca

DUT 
Nº 68

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

41401182
Teste de exercício em ergômetro com monitorização do 
eletrocardiograma

DUT 
Nº 68

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

20104430 Terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer
DUT 
Nº 64

Relatório médico com indicação clinica (descrever o tipo de 
neoplasia, infomar esquemas terapeuticos já realizado; cirurgia(s) 
associada(s) a neoplasia). Laudo do anatomopatológico e exames de 
imagem (se houver

31/03/2021

31104290
Retirada e/ou substituição de implante no tratamento da 
incontinência urinária masculina - esfincter artificial

DUT 
Nº 48

Relatório médico com indicação clinica, evidência de falha do 
tratamento e laudo de urodinâmica

31/03/2021

40404013
TMO - prova cruzada para histocompatibilidade de 
transplante de medula óssea

DUT 
Nº 70

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade da 
realização do exame. Informar: se doador e receptor são 
consanguíneos ou não; idade do doador e do receptor; laudo do 
anatomopatológico com diagnóstico atua; se doença e remissão, 
indicar o grau

31/03/2021

40501248 HER2 FISH para amplificação gênica em tumor de mama
DUT 
Nº 30

Relatório médico com indicação clinica, medicação sugerida,  
anatomopatológico do tumor e o laudo do imunoistoquímico

31/03/2021

40503763 EGFR, pesquisa de mutação 
DUT 
Nº 21

Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

40503771 K-RAS, pesquisa de mutação 
DUT 
Nº 50

Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

40503780 BRAF, pesquisa de mutação 
DUT 
Nº 9

Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

40503798
NRAS  PCR ou sequenciamento de Sanger  para mutações 
nos éxons 2,  3 e 4 do gene, no tumor

DUT 
Nº 57

Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

30715423 Radiculotomia
DUT 
Nº 62

Relatório médico com indicação clinica
Formulário de Rizotomia
Ressonância magnética da coluna vertebral
Tomografia computadorizada da coluna vertebral

31/03/2021

40103803 Avaliação da função auditiva central
DUT 
Nº 5

Relatório médico com indicação clinica justificando a necessidade de 
realização do exame e avaliação audiológica básica prévia

31/03/2021

40501256 HER2 CISH para amplificação gênica em tumor de mama
DUT 
Nº 30

Relatório médico com indicação clinica, medicação sugerida,  
anatomopatológico do tumor e o laudo do imunoistoquímico

31/03/2021

40501280
Hibridização in situ pela prata ou cromogênica  (CISH) - 
Histoquímica

DUT 
Nº 30

Relatório médico com indicação clinica, medicação sugerida,  
anatomopatológico do tumor e o laudo do imunoistoquímico

31/03/2021

40502244
Defeitos congênitos da glicolização - Focalização 
isoelétrica da transferrina

DUT 
Nº 120

Relatório médico com indicação clinica, informar dados de exame 
clínico dismorfológico e evolução neurológica 

31/03/2021

40503852 ALK - pesquisa de mutação
DUT 

Nº 114
Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

40701158
Cintilografia de perfusão do miocárido, associada à 
Dobutamina

DUT 
Nº 10

Relatório médico com indicação clinica. Descrever: procedimentos 
cirúrgicos anteriores, terapia medicamentosa em uso, se possui 
limitação para teste de esforço físico e/ou laudos de exames 
cardiovasculares recentes

31/03/2021

40901556 Ecocardiografia fetal gestação múltipla
DUT 
Nº 20

Relatório médico com indicação clínica e idade gestacional 31/03/2021

31001181 Tratamento cirúrgico conservador do megaesofago
Relatório médico detalhado, endoscopia e /ou rx e/ou 
ultrassonografia e/ou tomografia computadorizada e/ou 
ressonancia magnetica.

31/03/2021

31001335
Tratamento cirúrgico conservador do megaesofago por 
videolaparoscopia

Relatório médico eetalhado, endoscopia  e/ou tomografia 
computadorizada

31/03/2021

31307221 Ligamentopexia pélvica laparoscópica
Relatório médico detalhado e rx e/ou ultrassonografia e/ou 
tomografia computadorizada e/ou ressonancia magnetica

31/03/2021

31304036
Recanalização tubária (qualquer técnica), uni ou bilateral 
(com microscópio ou lupa)

Relatório médico detalhado, histerosalpingografia e/ou laudo de 
exame de imagem (rx ou ultrasom ou tomografia ou ressonancia)

31/03/2021

31303323 Histerectomia pós-parto Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021



31303161 Traquelectomia radical (não inclui a linfadenectomia)
Relatório médico detalhado e anátomo patológico  e/ou laudo de 
exame de imagem (rx ou ultrasom ou tomografia ou ressonancia)

31/03/2021

31303110
Histerectomia total ampliada - qualquer via - (não inclui a 
linfadenectomia pélvica)

Relatório médico detalhado, imagem e/ou laudo de rx e/ou usom 
e/ou tomografia e/ou ressonância magnética 

31/03/2021

41501063
Investigação ultrassônica com registro gráfico (qualquer 
área)

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

41501071
Investigação ultrassônica com teste de stress e com 
registro gráfico

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

41501080
Investigação ultrassônica com teste de stress e sem 
registro gráfico

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

41501098
Investigação ultrassônica com teste de stress em esteira 
e com registro gráfico

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

41501101
Investigação ultrassônica sem registro gráfico (qualquer 
área)

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40310248 Hemocultura (por amostra) Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021
40310256 Hemocultura automatizada (por amostra) Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40310264 Hemocultura para bactérias anaeróbias (por amostra) Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

40310272 Hemophilus (bordetella) pertussis - pesquisa Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021
41203011 Betaterapia (placa de estrôncio) - por campo Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

41203020
Radiocirurgia (RTC) - nível 1, lesão única e/ou um 
isocentro - por tratamento

Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

41203038
Radiocirurgia (RTC) - nível 2, duas lesões e/ou dois a 
quatro isocentros - por tratamento

Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

41203046
Radiocirurgia (RTC) - nível 3, três lesões e/ou de mais de 
quatro isocentros - por tratamento

Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

41203054
Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe 
(IMRT) - por tratamento

Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

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

Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

41203070
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com 
Acelerador Linear com Fótons e Elétrons - por campo

Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

41203089
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com 
Acelerador Linear só com Fótons - por campo

Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

41203097
Radioterapia Convencional de Megavoltagem com 
Unidade de Telecobalto - por campo

Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

41203100 Radioterapia de Corpo Inteiro - por tratamento
Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

41203119 Radioterapia de Meio Corpo (HBI) - por dia de tratamento
Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

41203127 Radioterapia de Pele Total (TSI) - por tratamento
Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

41203135 Radioterapia Estereotática - 1º dia de tratamento
Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

41203143 Radioterapia Estereotática - por dia subsequente
Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

41203151
Radioterapia Externa de Ortovoltagem (Roentgenterapia) 
- por campo

Relatório médico com indicação clinica e laudo do 
anatomopatológico

31/03/2021

30501121
Epistaxe - cauterização da artéria esfenopalatina com 
microscopia - unilateral

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

30501148
Epistaxe - ligadura das artérias etmoidais - acesso 
transorbitário - unilateral

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

30602122 CORRECAO DA HIPERTROFIA MAMARIA - UNILATERAL

Pedido médico com a apresentação de justificativas para realização 
do procedimento; Protocolo para solicitação de Correção da 
hipertrofia mamária – unilateral;Termo de Consentimento e 
Autorização Para Uso De Imagem assinado pela beneficiária; Fotos 
(frente/perfil direito e perfil esquerdo), com marcação das distâncias 
(x e y – índice de Sacchini) e medidas com régua, em cada mama; 
Quando a paciente possuir vícios de postura ou lesões da coluna 
vertebral em decorrência da hipertrofia mamária, é necessário 
encaminhar o relatório do ortopedista com a devida argumentação, 
assim como o laudo de exame de imagem da coluna (RX, TC ou RM), 
que comprova a patologia e Quando a paciente apresentar 
dermatoses persistentes em decorrência da hipertrofia mamária, 
deverá ser anexado relatório do dermatologista e fotos das lesões, 
para análise.

31/03/2021

30501180
Exérese de tumor com abordagem craniofacial 
oncológica (tempo facial) pirâmide nasal

Relatório médico detalhado, laudo de usom e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética  

31/03/2021

30501270 Perfuração do septo nasal - correção cirúrgica
Relatório médico detalhado, laudo de nasofibroscopia e/ou imagem 
e/ou laudo de exame Rx, Tomografia.

31/03/2021

30501482
Epistaxe - cauterização da artéria esfenopalatina com 
microscopia - unilateral por videoendoscopia

Relatório médico detalhado, laudo de nasofibroscopia e/ou imagem 
e/ou laudo de exame Tomografia ou Ressonância

31/03/2021

31302025 Colpectomia
Relatório médico detalhado com informação de diagnostico, 
exames/tratamento realizados

31/03/2021

31302033 Colpocleise (Lefort)
Relatório médico detalhado com informação de diagnostico, 
exames/tratamento realizados

31/03/2021

31301061
Excisão radical local da vulva (não inclui a 
linfadenectomia)

Relatório médico detalhado, anátomo patológico e exame de 
imagem realizado.

31/03/2021

40322564 Amiloidose - TTR Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

30601304 Fratura de costela ou esterno - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021



30715121 Fratura de coluna sem gesso - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30717086 Fratura de cintura escapular - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30718066 Fratura de úmero - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30719070 Fratura de cotovelo - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30720087 Fratura do antebraço - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30721130 Fratura de punho - tratamento conservador
Relatório Médico detalhado, laudo de rx e/ou tomografia e/ou 
ressonância magnética e/ou US.

31/03/2021

30721172 Fraturas do carpo - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30722292 Dedo em martelo - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30722349 Fratura de falanges - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30722373 Fratura de osso da mão - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30722381 Fratura de metacarpiano - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30723035 Fratura da cintura pélvica - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30725100 Fratura de fêmur - tratamento conservador com gesso Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30726085 Fratura de joelho - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30727103 Fratura de osso da perna - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30728096 Fratura de tornozelo - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

30729130 Fratura de osso do pé - tratamento conservador Relatório médico com indicação clinica e laudo do exame de imagem 31/03/2021

40201341
Enteroscopia do intestino delgado com cápsula 
endoscópica

DUT 
Nº 141

Relatório médico com quadro clinico detalhado e laudo da 
endoscopia digestiva alta e colonoscopia

31/03/2021

30918073
Ablação percutânea por cateter para tratamento de 
arritmias cardíacas por energia de radiofrequência ou 
crioablação

Relatório médico com quadro clinico detalhado e laudo escrito do 
Eletrocardiograma ou holter

31/03/2021

40324648 Ensaio para dosagem da liberação de interferon gama
DUT 

Nº 140

Relatório médico com quadro clinico detalhado. Informar se 
paciente faz uso de medicamento biológico, se é candidato à 
imunossupressão e se é portador de HIV

31/03/2021

30715598 Artroplastia discal de coluna vertebral
DUT 

Nº 133
Relatório médico com quadro clinico detalhado e laudo 
de:Ressonancia Magnética ou Tomografia de coluna

31/03/2021

30912296 Implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI)
DUT 

Nº 143

Relatório médico com quadro clinico detalhado. Informar 
expectastiva de vida e escore Society of Thoracic Surgeons – (STS) ou 
EuroSCORE logístico.  Para análise é necessário anexar o Formulário 
TAVI e o relatório Heart Team.(Cirurgião cardíaco, cardiologista 
intervencionista, cardiologista clínico e anestesiologista)

31/03/2021

41203216 Radioterapia intra-operatória por elétrons (IOeRT)
DUT 

Nº 147

Relatório médico com quadro clinico detalhado. Informar diâmetro 
do tumor, classificação, caracteristica das margens, 
comprometimento axilar e laudo do anatomopatologico e 
imunoistoquímico

31/03/2021

50001205 Consulta com enfermeiro obstetra ou obstetriz
DUT 

Nº 135
Para análise é necessário anexar o pedido médico. 31/03/2021

40303330 Dosagem fecal de calprotectina
DUT 

Nº 134
Relatório médico com quadro clinico detalhado. 31/03/2021

40322572

Determinação da razão dos níveis séricos in vitro da 
tirosina-quinase-1 semelhante a fms solúvel (sFlt-1): 
fator de crescimento placentário (PlGF) por 
eletroquimioluminescência

DUT 
Nº 139

Relatório médico com quadro clinico detalhado e idade gestacional. 31/03/2021

20104448 Terapia de pressão negativa - ambulatorial
DUT 

Nº 148
Relatório médico com quadro clinico detalhado informando 
classificação de Wagner para úlcera de pé diabético.

31/03/2021

30208157
Osteotomia da mandíbula e/ou maxila com aplicação de 
osteodistrator

DUT 
Nº 144

Relatório médico com indicação clinica e laudo da TC. 31/03/2021

40602010 PD-L1 – Detecção por técnicas imunoistoquímicas
DUT 

Nº 146
Relatório médico com indicação clinica, medicação sugerida,  
anatomopatológico do tumor e o laudo do imunoistoquímico

31/03/2021

40503640 FLT3 pesquisa de mutações por PCR (cada)
DUT 

Nº 142
Relatório médico com indicação clinica, medicação sugerida,  
anatomopatológico do tumor e o laudo do imunoistoquímico

31/03/2021

40503682
FLT3 pesquisa de mutações por eletroforese capilar 
(cada)

DUT 
Nº 142

Relatório médico com indicação clinica, medicação sugerida,  
anatomopatológico do tumor e o laudo do imunoistoquímico

31/03/2021

30102014 Terapia de pressão negativa - cirúrgica
DUT 

Nº 148
Relatório médico com quadro clinico detalhado informando 
classificação de Wagner para úlcera de pé diabético.

31/03/2021

20104480 Terapia anti-reabsortiva óssea intravenosa – ambulatorial  Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

20104510
Terapia imunobiológica intramuscular (por sessão) - 
ambulatorial

DUT 
Nº 65

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

20204205 Terapia anti-reabsortiva óssea intravenosa – hospitalar Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

20204230
Terapia imunobiológica intramuscular (por sessão) - 
hospitalar

DUT 
Nº 65

Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021

30909155 Hemodialfiltração online (HDF-OL) Relatório médico com indicação clinica 31/03/2021


