
 

 

 
 

 

VALORES DOS PORTES ANESTESICOS 09/2022 

Porte Anestésico: 

      AN0.............................................................................. Anestesia Local 

AN1................................................................................... R$ 172,80 

AN2................................................................................... R$ 252,92 

AN3................................................................................... R$ 372,27 

AN4................................................................................... R$ 550,38 

AN5................................................................................... R$ 851,35 

AN6................................................................................ R$ 1.188,00 

AN7................................................................................. R$ 1.690,24 

AN8................................................................................. R$ 2.229,92 

 
 

INSTRUÇÕES GERAIS ESPECIFICAS ANESTESIOLOGIA - I 

1. O ato anestésico se inicia com a visita pré-anestésica, prossegue com a administragâo 
da técnica anestésica indicada, que compreendeoacesso venoso, intubagaotraqueal 
(quandoindicada), instala saodecontroleseequipamentos necessârios â anestesia e 

administragao de drogas, encerrando-se com a recupera sao dos parâmetros vitais, 
exceto nos casos que haja indicagâo de seguimento em UTI. 

2. Neste trabalho, os atos anestésicos estao classificados em portes de 0 a 8, conforme as 
indicagoes do quadro abaixo: 

1.1.Nâo inclui medidas/controles invasivos que poderao ser valorados separadamente 
pelo anestesiologista, que deverâ utilizar, para tal, o porte previsto para o cirurgiâo. 



 

 

 
 

INSTRUÇÕES GERAIS ESPECIFICAS ANESTESIOLOGIA - II 

3. O porte anestésico "0" significa "NAO PARTICIPA§AO DO ANESTESIOLOGISTA". 

4. Quando houver necessidade do concurso de anestesiologista em atos médicos que nâo 
tenham seus portes especialmente previstos na presente Classificagao, a remuneragao 
deste especialista serâ equivalente ao estabelecido para o PORTE 3, cédigo 3.16.02.34-7. 

5. Nos atos cirdrgicos em que haja indicasao de intervensao em outros érgaos através do 

mesmo orifi“cio natural, a partir da MESMA VIA DE ACESSO ou dentro da MESMA 
CAVIDADE ANATOMICA, o porte a ser atribufdo ao trabalho do anestesiologista serâ o 
que corresponder, poraquela via, ao procedimento de maior porte, acrescido de 50% dos 
demais atos praticados. 

6. Quando a mesma equipe ou grupos diversos realizarem durante o mesmo ato 
anestésico procedimentos cirdrgicos diferentes através de outras incisées (exceto aquela 
complementar do ato principal) ou outros oriffcios naturais, os portes relativos aos atos 
do anestesiologista serao estabelecidos em acréscimo ao ato anestésico de maior porte 
70% dos demais. 

7. Em caso de cirurgia bilateral no mesmo ato anestésico, INEXISTINDO cédigo especi“fico 
na presente Classifica sao, os atos praticados pelo anestesiologista serao acrescidos de 

70% do porte atribufdo ao primeiro ato cirdrgico. 

8. Para os atos AN7 e AN8 ou naqueles nos quais seja utilizada Circulagao Extracorpérea 
(CEC),ou procedimentosde neonatologia cirdrgica, gastroplastia para obesidade mérbida 
e cirurgias com duragao acima de 6 horas, o anestesiologista responsâvel poderâ, quando 
necessârio,soIicitaro concurso de um auxiliar (também anestesiologista), sendo atribufdo 
a essa intervengâo um porte correspondente a 30% dos portes previstos para o(s) ato(s) 
realizados peloanestesiologista principal. 

9. Na valorapao dos portes constantes desta Classificagao incluem a anestesia geral, 
condutiva regional ou local, bem como a assistencia do anestesiologista, por indicagao do 
cirurgiâo ou solicitagao do paciente, seja em procedimentos cirdrgicos, diagnésticos ou 
terapéuticos tanto em regime deinternamento como ambulatorial. 



 

 

 

10. Os portes atribufdos aos atos do anestesioIogista(s) referem-se exclusivamente â 
intervengâo pessoal, livre de quaisquer despesas, mesmo as referentes a agentes 
anestésico, analgésicos, drogas, material descartâvel, tubos endotraqueais, seringas, 
agulhas,cateteres,"scaIps",cal sodada, oxigénio, etc., empregados na realizagao do ato 
anestésico. 

11. O aluguel de equipamentos de controle e execugâo de anestesias serâ permitido 
através deinstituigâojuridicamente estabelecida, seja como hospital ou terceiros por ele 
contratados com valoragao acordada previamente. 

12. Quando for necessâria ou solicitada consulta com o anestesiologista, em consultdrio, 
previamente â internagâoouâcirurgia ambulatorial, o anestesiologista farâ jus ao porte 
equivalente â consulta clfnica. 

13. Nos procedimentos terapeuticos e diagnésticos, inclusive aqueles relacionados no 
capftulo IV, quando houver necessidade do concurso do anestesiologista, aplica-se o 
previsto no item 6.2 das Instrugoes Gerais. 


