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0406010013 - ABERTURA DE COMUNICACAO INTER-ATRIAL
Procedimento que consiste em criar ou ampliar a comunicação entre os átrios direito e esquerdo, através de
ressecção do septo interatrial, para promover mistura do sangue, em crianças com cardiopatia congênita
complexa, através de cirurgia (Cirurgia de Blalock-Hanlon)
0406010021 - ABERTURA DE ESTENOSE AORTICA VALVAR
Procedimento que consiste em aumentar o fluxo de sangue do Ventrículo Esquerdo para a Aorta, tratando
válvula com fluxo restritivo, sem prótese valvar.
0406010030 - ABERTURA DE ESTENOSE PULMONAR VALVAR
Procedimento que consiste em aumentar o fluxo de sangue do Ventrículo Direito para a Artéria Pulmonar,
tratando válvula com fluxo restritivo, sem prótese valvar.
0406010048 - AMPLIACAO DE VIA DE SAIDA DO VENTRICULO DIREITO E/OU RAMOS PULMONARES
Procedimento que consiste em aumentar o fluxo de sangue entre o ventrículo direito e as artérias pulmonares,
através de ampliação e alargamento de parte do ventrículo direito e/ou anel valvar pulmonar e/ou artérias
pulmonares, com uso de retalhos de enxertos orgânicos e/ou inorgânicos com ou sem próteses valvares.
0406010056 - AMPLIACAO DE VIA DE SAIDA DO VENTRICULO ESQUERDO
Procedimento que consiste em aumentar o fluxo de sangue entre o ventrículo esquerdo e a aorta, através de
ampliação e alargamento de parte do ventrículo esquerdo e/ou anel valvar aórtico, com uso de retalhos de
enxertos orgânicos e/ou inorgânicos, mais adição de próteses valvares.
0406010064 - ANASTOMOSE CAVO-PULMONAR BIDIRECIONAL
Procedimento que consiste em criar um atalho do sangue entre a veia cava superior e as artérias pulmonares,
através da conecção da veia cava superior diretamente nas artérias pulmonares, em crianças com
hipodesenvolvimento de um dos ventrículos. Atualmente pode ser feita para descompressão do ventrículo direito
em outras doenças como anomalia de Ebstein.
0406010072 - ANASTOMOSE CAVO-PULMONAR TOTAL
:Procedimento que consiste em criar um atalho do sangue entre as 2 veias cavas (superior e inferior) e as
artérias pulmonares, através da conecção diretamente nas artérias pulmonares, em crianças com
hipodesenvolvimento de um dos ventrículos. A conecção da veia cava inferior nas artérias pulmonares necessita
enxerto tubular orgânico e/ou inorgânico e/ou patch.
0406010080 - ANASTOMOSE SISTEMICO-PULMONAR
Procedimento que consiste em aumentar o fluxo de sangue para os pulmões, criando um desvio do sangue da
aorta e seus ramos para as artérias pulmonares, através de conexão direta nas artérias pulmonares ou com uso
de enxertos tubulares.
0406010099 - BANDAGEM DA ARTERIA PULMONAR
Procedimento que consiste em diminuir o calibre da(s) artéria(s) pulmonar(es) com uso de dispositivos ou
retalhos de enxerto ao redor do vaso para diminuir o fluxo de sangue para o pulmão e/ou aumentar a pressão no
ventrículo subpulmonar.
0406010102 - CARDIORRAFIA
Sutura de coração.
0406010110 - CARDIOTOMIA P/ RETIRADA DE CORPO ESTRANHO
Procedimento que consiste em incisar uma das câmaras do coração para retirar corpo estranho (exemplo:
projéteis de arma de fogo, dispositivos usados em hemodinâmica (stents, coils)), etc.
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0406010129 - COLOCACAO DE BALAO INTRA-AORTICO
Colocação de um cateter balão por punção ou dissecção da artéria femoral ou subclávia para auxílio à função do
ventrículo esquerdo.
0406010137 - CORRECAO DE ANEURISMA / DISSECCAO DA AORTA TORACO-ABDOMINAL
:
A cirurgia consiste em corrigir a Aorta aneurismática ou dissecada com a interposição de um
enxerto tubular, orgânico ou inorgânico, valvulado ou não, anastomosando ou não, dependendo da
doença, os vasos da base (tronco braquio-cefálico direito, carótida e subclávia esquerda) no tubo.
Dependendo da doença (dissecção) algumas vezes é necessário extender o novo tubo à Aorta torácica
descendente e até a abdominal. Feita com toracotomia e com circulação extracorpórea.
0406010145 - CORRECAO DE ATRESIA MITRAL

0406010153 - CORRECAO DE ATRESIA PULMONAR E COMUNICACAO INTERVENTRICULAR
Procedimento que consiste em fechar a comunicação entre os dois ventrículos com uso de retalho de enxerto
orgânico ou inorgânico, mais a criação de uma derivação (ponte) entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar
usando um enxerto tubulart valvado orgânico ou inorgânico.
0406010161 - CORRECAO DE ATRIO UNICO
Procedimento que consiste em criar uma septação entre os dois átrios, impedindo a passagem de sangue de um
átrio para o outro.
0406010170 - CORRECAO DE BANDA ANOMALA DO VENTRICULO DIREITO
Procedimento que consiste em ressecar segmentos de músculo do ventrículo direito que atrapalha a passagem
de sangue para as artérias pulmonares.
0406010188 - CORRECAO DE COARCTACAO DA AORTA
Procedimento que consiste em ressecar ou ampliar região da aorta que encontra-se com obstrução parcial, com
ou sem uso de enxertos tubulares ou retalhos.
0406010196 - CORRECAO DE COMUNICACAO INTER-VENTRICULAR
Procedimento que consiste em corrigir a comunicação entre os dois ventrículos, impedindo a passagem de
sangue de um ventrículo para o outro, através do uso de retalhos de enxerto orgânico ou inorgânico.
0406010200 - CORRECAO DE COMUNICACAO INTER-VENTRICULAR E INSUFICIENCIA AORTICA
Procedimento que consiste em corrigir a comunicação entre os dois ventrículos, impedindo a passagem de
sangue de um ventrículo para o outro, através do uso de retalhos de enxerto orgânico ou inorgânico, mais a
correção de defeito na valva aórtica, através de plástica da mesma.
0406010218 - CORRECAO DE COR TRIATRIATUM
Procedimento que consiste em ressecar uma septação anômala dentro de um dos dois átrios, aliviando o fluxo
do sangue.
0406010226 - CORRECAO DE CORONARIA ANOMALA (0 A 3 ANOS)
Procedimento que consiste em reimplantar a(s) artéria(s) coronária(s) na aorta, com ou sem uso de retalhos ou
enxertos tubulares.
0406010234 - CORRECAO DE DRENAGEM ANOMALA DO RETORNO SISTEMICO
Procedimento que consiste em reimplantar a(s) veia(s) cava(s) no átrio direito, com ou sem uso de retalhos ou
enxertos tubulares.
0406010242 - CORRECAO DE DRENAGEM ANOMALA PARCIAL DE VEIAS PULMONARES
Procedimento que consiste em reimplantar a(s) veia(s) pulmonare(s) no átrio esquerdo, com ou sem uso de
retalhos ou enxertos tubulares. Não inclui quando todas as veias pulmonares estão com conexão anormal.
0406010250 - CORRECAO DE DRENAGEM ANOMALA TOTAL DE VEIAS PULMONARES
Procedimento que consiste em reimplantar todas as veias pulmonares no átrio esquerdo, com ou sem uso de
retalhos ou enxertos tubulares.
0406010269 - CORRECAO DE DUPLA VIA DE SAIDA DO VENTRICULO DIREITO
Procedimento que consiste em tunelizar o septo interventricular, de forma a deixar o ventrículo direito conectado
a artéria pulmonar ao ventrículo esquerdo conectado a aorta, com uso de retalho de enxerto orgânico e/ou
inorgânico.
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0406010277 - CORRECAO DE DUPLA VIA DE SAIDA DO VENTRICULO ESQUERDO
Procedimento que consiste em reimplantar a(s) veia(s) pulmonare(s) no átrio esquerdo, com ou sem uso de
retalhos ou enxertos tubulares. Não inclui quando todas as veias pulmonares estão com conexão anormal.
0406010285 - CORRECAO DE ESTENOSE AORTICA (0 A 3 ANOS)
Procedimento que consiste em aumentar o fluxo de sangue do Ventrículo Esquerdo para a Aorta, tratando a
válvula com fluxo restritivo, sem prótese valvar.
0406010293 - CORRECAO DE ESTENOSE MITRAL CONGENITA
Procedimento que consiste em aumentar o fluxo de sangue do Átrio Esquerdo para o Ventrículo Esquerdo,
abrindo a válvula com fluxo restritivo, sem prótese valvar.
0406010307 - CORRECAO DE ESTENOSE SUPRA-AORTICA
Procedimento que consiste em aumentar o fluxo de sangue do Ventrículo Esquerdo para a Aorta, tratando a
região acima da valva, que encontra-se obstrutiva, promovendo ampliação com ou sem retalho de enxerto
orgânico ou inorgânico
0406010315 - CORRECAO DE FISTULA AORTO-CAVITARIAS
Procedimento que consiste em eliminar comunicações anormais entre os vasos e câmaras do coração
0406010323 - CORRECAO DE HIPERTROFIA SEPTAL ASSIMETRICA

0406010331 - CORRECAO DE HIPOPLASIA DE VENTRICULO ESQUERDO
Procedimento que consiste em reconstruir a aorta ascendente e arco aórtico, usando tecido pulmonar autólogo
com ou sem remendo de enxerto orgânico ou inorgânico
0406010340 - CORRECAO DE INSUFICIENCIA DA VALVULA TRICUSPIDE
Procedimento que consiste em reparar valva que apresenta vazamento, sem uso de prótese valvar, mas
podendo usar anel protético.
0406010358 - CORRECAO DE INSUFICIENCIA MITRAL CONGENITA
Procedimento que consiste em reparar valva que apresenta vazamento, sem uso de prótese valvar, mas
podendo usar anel protético.
0406010366 - CORRECAO DE INTERRUPCAO DO ARCO AORTICO
Procedimento que consiste em reconstruir o arco aórtico e aorta descendente, com ou sem enxerto tubular
orgânico ou inorgânico, mais correção de comunicação interventricular.
0406010374 - CORRECAO DE JANELA AORTO-PULMONAR
Procedimento que consiste em interromper comunicação anormal entre a aorta e o tronco pulmonar, através de
sutura direta ou uso de remendo de enxerto orgânico ou inorgânico
0406010382 - CORRECAO DE JANELA AORTO-PULMONAR (4 a 110 anos)
Procedimento que consiste em interromper comunicação anormal entre a aorta e o tronco pulmonar, através de
sutura direta ou uso de remendo de enxerto orgânico ou inorgânico
0406010390 - CORRECAO DE LESOES NA TRANSPOSICAO CORRIGIDA DOS VASOS DA BASE
Procedimento que consiste em corrigir defeitos associados a esta doença, que geralmente são Insuficiência
Tricúspide, Estenose Pulmonar , Comunicação Interventricular.
0406010404 - CORRECAO DE PERSISTENCIA DO CANAL ARTERIAL
Procedimento que consiste em interromper comunicação anormal entre a aorta e o tronco pulmonar através de
sutura direta, geralmente sem uso de remendo de enxerto.
0406010412 - CORRECAO DE PERSISTENCIA DO CANAL ARTERIAL NO RECEM-NASCIDO
Procedimento que consiste em interromper comunicação anormal entre a aorta e o tronco pulmonar através de
sutura direta, geralmente sem uso de remendo de enxerto
0406010420 - CORRECAO DE TETRALOGIA DE FALLOT E VARIANTES (0 a 3 ANOS)
Procedimento que consiste em corrigir a comunicação entre os dois ventrículos e em aumentar o fluxo de
sangue entre o ventrículo direito e as artérias pulmonares, através de ampliação e alargamento de parte do
ventrículo direito e/ou anel valvar pulmonar e/ou artérias pulmonares, com uso de retalhos de enxertos orgânicos
e/ou inorgânicos com ou sem próteses valvares.
0406010439 - CORRECAO DE TETRALOGIA DE FALLOT E VARIANTES (04 A 110 ANOS)
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0406010447 - CORRECAO DE TRANSPOSICAO DOS GRANDES VASOS DA BASE (0 A 03 ANOS)
Procedimento que consiste em fazer com que a aorta receba sangue arterial e a artéria pulmonar receba sangue
venoso. Pode ser feito em nível arterial ou em nível atrial.
0406010455 - CORRECAO DE TRANSPOSICAO DE GRANDES VASOS DA BASE (04 a 110 ANOS)
Procedimento que consiste em fazer com que a aorta receba sangue arterial e a artéria pulmonar receba sangue
venoso. Pode ser feito a nível arterial ou a nível atrial
0406010463 - CORRECAO DE TRONCO ARTERIOSO PERSISTENTE
Procedimento que consiste em separar a aorta da artéria pulmonar, reconstruindo a via de saída de ventrículo
direito com prótese valvada, mais correção de comunicação interventricular.
0406010471 - CORRECAO DE VENTRICULO UNICO
A cirurgia consiste na septação do ventrículo entre as válvulas ou no redirecionamento do sangue no coração,
anastomosando o átrio direito na artéria pulmonar (Fontan). Algumas vezes é necessário atuar sobre válvulas AV deformadas ou atrésicas. Feita por toracotomia com circulação extracorpórea.A doença é definida como uma
cavidade ventricular única que recebe dois átrios com duas válvulas átrio-ventriculares.
0406010480 - CORRECAO DO CANAL ATRIO-VENTRICULAR (PARCIAL / INTERMEDIARIO)
Procedimento que consiste em corrigir a comunicação entre os dois ventrículos e os dois átrios, impedindo a
comunicação de sangue entre as cavidades cardíacas, através do uso de retalhos de enxerto orgânico ou
inorgânico, mais a correção das valvas que são mal formadas, geralmente sem uso de prótese valvar
0406010498 - CORRECAO DO CANAL ATRIO-VENTRICULAR (TOTAL)
Procedimento que consiste em corrigir a comunicação entre os dois ventrículos e dos dois átrios, impedindo a
comunicação de sangue entre as cavidades cardíacas, através do uso de retalhos de enxerto orgânico ou
inorgânico, mais a correção das valvas que são mal formadas, geralmente sem uso de prótese valvar.
0406010501 - CORRECOES DE ANOMALIAS DO ARCO AORTICO
Procedimento que consiste em ressecar ou interromper o fluxo por segmentos extranumerários de arco aórtico
ou de vasos da base, que podem constringir estruturas vizinhas.
0406010510 - DRENAGEM C/ BIOPSIA DE PERICARDIO
Ressecção de fragmento de pericárdio para exame diagnóstico e drenagem descompressiva do líquido
pericárdico.
0406010528 - EXERESE DE CISTO PERICARDICO
Retirada de tumor benigno para diagnóstico e/ou descompressão pericárdica.
0406010536 - FECHAMENTO DE COMUNICACAO INTERATRIAL
: Procedimento que consiste em corrigir a comunicação entre os dois átrios, impedindo a comunicação de
sangue entre eles através do uso de retalhos de enxerto orgânico ou inorgânico.
0406010544 - FECHAMENTO DE COMUNICACAO INTERVENTRICULAR
Procedimento que consiste em corrigir a comunicação entre os dois ventrículos, impedindo a passagem de
sangue de um ventrículo para o outro, através do uso de retalhos de enxerto orgânico ou inorgânico.
0406010552 - IMPLANTE C/ TROCA DE POSICAO DE VALVAS (CIRURGIA DE ROSS)
Procedimento que consiste em ressecar a valva e o tronco pulmonar do paciente e implantar no local da aorta,
mais o implante de um enxerto orgânico (homoenxerto) na posição pulmonar.
0406010560 - IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR DE CAMARA UNICA TRANSVENOSO
Implante de dispositivo eletrônico de câmara única para tratamento das taquiarritmias com colocação de eletrodo
por via endovenosa.
0406010579 - IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTI-SITIO TRANSVENOSO
EPIMIOCARDICO POR TORACOTOMIA P/ IMPLANTE DE ELETRODO
Implante de dispositivo eletrônico para tratamento das taquiarritmias e da insuficência cardíaca com colocação
de eletrodos por via endovenosa e epimiocárdica.
0406010587 - IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR DE CAMARA DUPLA TRANSVENOSO
Implante de dispositivo eletrônico de câmara dupla para tratamento das taquiarritmias com colocação de
eletrodos por via endovenosa.
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0406010595 - IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MULTI-SITIO ENDOCAVITARIO C/ REVERSAO
PARA EPIMIOCARDICO POR TORACOTOMIA
Implante de dispositivo eletrônico para tratamento das taquiarritmias e da insuficência cardíaca com colocação
de eletrodos por via endovenosa, com reversão do implante de eletrodo de ventrículo esquerdo para
epimiocárdico.
0406010609 - IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTI-SITIO TRANSVENOSO
Implante de dispositivo eletrônico para tratamento das taquiarritmias e da insuficência cardíaca com colocação
de eletrodos por via endovenosa.
0406010617 - IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDIACO MULTI-SITIO ENDOCAVITARIO C/ REVERSAO P/
EPIMIOCARDICO (POR TORACOTOMIA)
Implante de dispositivo eletrônico para tratamento da insuficência cardíaca com colocação de eletrodos por via
endovenosa, com reversão do implante de eletrodo de ventrículo esquerdo para epimiocárdico.
0406010625 - IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDIACO MULTI-SITIO EPIMIOCARDICO POR TORACOTOMIA
P/IMPLANTE DE ELETRODO
Implante de dispositivo eletrônico para tratamento da insuficência cardíaca com colocação de eletrodos
epimiocárdicos.
0406010633 - IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDIACO MULTI-SITIO TRANSVENOSO
Implante de dispositivo eletrônico para tratamento da insuficência cardíaca com colocação de eletrodos por via
endovenosa.
0406010641 - IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CAMARA DUPLA EPIMIOCARDICO
Implante de dispositivo eletrônico para tratamento das bradiarritmias cardíacas com colocação de eletrodos
epimiocárdicos.
0406010650 - IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CAMARA DUPLA TRANSVENOSO
Implante de dispositivo eletrônico para tratamento das bradiarritmias cardíacas com colocação de eletrodos
endovenosos.
0406010668 - IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CAMARA UNICA EPIMIOCARDICO
Implante de dispositivo eletrônico para tratamento das bradiarritmias cardíacas com colocação de eletrodo
epimiocárdico.
0406010676 - IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CAMARA UNICA TRANSVENOSO
Implante de dispositivo eletrônico para tratamento das bradiarritmias cardíacas com colocação de eletrodo
endovenoso.
0406010684 - IMPLANTE DE MARCAPASSO TEMPORARIO TRANSVENOSO
Implante de eletrodo temporário via endovenosa conectado à marcapasso externo
0406010692 - IMPLANTE DE PROTESE VALVAR
Substituição da válvula cardíaca original doente por uma prótese biológica ou metálica, realizada por toracotomia
e com circulação extracorpórea.
0406010706 - INFARTECTOMIA / ANEURISMECTOMIA ASSOCIADA OU NAO A REVASCULARIZACAO
MIOCARDICA
Ressecção de fragmento mal funcionante do músculo do coração implantando ou não ponte/s de artéria/s
mamária/s ou veia/s safena/s caso tenha indicação. Realizada por toracotomia mediana transesternal e
pericardiotomia longitudinal e com circulação extracorpórea, associada ou não a safenectomia.
0406010714 - INSTALACAO DE ASSISTENCIA CIRCULATORIA
Implantação de dispositivo para ajudar o/s venticulo/s se recuperar/em. Indicado para aguardar doador para
transplante cardíaco recuperar após infartos do miocárdio agudos com grave disfunção do coração.
0406010722 - INSTALACAO DE CATETER DE TERMODILUICAO
Para avaliar a função das câmaras cardíacas medindo o débito cardíaco através da termodiluição.
0406010730 - LIGADURA DE FISTULA SISTEMICO-PULMONAR
Consiste na interrupção de comunicações anormais de sangue entre as circulações sistêmica e pulmonar. Estas
fistulas são criadas fisiológicamente entre as artérias e pequenas veias pulmonares (neo-vasos) com a finalidade
de enviar maior quantidade de sangue oxigenado. Presente nas patologias com diminuição ou ausência de
circulação pulmonar (T.Fallot, Atresia Pulmonar etc...). Promove-se as ligaduras destas fistulas.
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0406010749 - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA CIRCULATORIA
Manutenção do funcionamento de sistema de suporte circulatório.O uso de dispositivos de assistência
circulatória é utilizado em quadros graves de falência hemodinâmica, pois pode ser efetivo na recuperação da
função cardíaca. A literatura menciona condições em que o suporte circulatório pode ser utilizado: miocardites
fulminantes; cardiomiopatias dilatadas idiopáticas; arritmias ventriculares recorrentes não responsivas, pós
pericardiotomia, pós infarto agudo do miocárdio, podendo apresentar melhora dos parâmetros hemodinâmicos.
0406010757 - PERICARDIECTOMIA
Ressecção da maior parte do pericárdio doente, que restringe o funcionamento do coração.
0406010765 - PERICARDIECTOMIA PARCIAL
Ressecção de fragmento do pericárdio para melhorar a função do coração.
0406010773 - PERICARDIOCENTESE

0406010781 - PLASTICA / TROCA DE VALVULA TRICUSPIDE (ANOMALIA DE EBSTEIN)
Consiste em reparar valva entre o átrio direito e o ventrículo direito, congenitamente mal formada, que apresenta
vazamento, com ou sem uso de prótese valvar ou anel protético, na Anomalia de Ebstein
0406010790 - PLASTICA DE LOJA DE GERADOR DE SISTEMA DE ESTIMULACAO CARDIACA ARTIFICIAL
Cirurgia para reconstruir bolsa do gerador de marcapasso de forma que este volte a funcionar normalmente.
0406010803 - PLASTICA VALVAR
Consiste em restabelecer o funcionamento normal das válvulas cardíacas sem o uso de uma prótese,
podendo utilizar um anel de sustentação.
Realizada por toracotomia e com circulação
extracorpórea.
0406010811 - PLASTICA VALVAR C/ REVASCULARIZACAO MIOCARDICA
Cirurgia de reconstrução da válvula cardíaca, sem o uso de prótese valvular, porém podendo usar um anel de
sustentação, implantando simultaneamente pontes arteriais e/ou venosas na/s artéria/s coronária/s. Realizada
por toracotomia e com circulação extracorpórea.
0406010820 - PLASTICA VALVAR E/OU TROCA VALVAR MULTIPLA
Cirurgia com plástica ou troca de mais de uma válvula cardíaca (mitral, aórtica, tricúspide ou pulmonar) com
prótese biológica ou metálica. Realizada por toracotomia e com circulação extracorpórea.
0406010838 - RECONSTRUCAO DA RAIZ DA AORTA
Cirurgia que consiste na substituição da raiz da aorta por um enxerto tubular não valvado, orgânico ou
inorgânico. Realizada por toracotomia e com circulação extracorpórea
0406010846 - RECONSTRUCAO DA RAIZ DA AORTA C/ TUBO VALVADO
Cirurgia que consiste na substituição da raiz da aorta por um enxerto tubular valvado, orgânico ou inorgânico,
com reimplante das artérias coronárias. Realizada por toracotomia e com circulação extracorpórea.
0406010854 - REPOSICIONAMENTO DE ELETRODOS DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR
Recolocação de eletrodos deslocados de cardiodesfibrilador
0406010862 - REPOSICIONAMENTO DE ELETRODOS DE MARCAPASSO
Recolocação de eletrodos deslocados de marcapasso.
0406010870 - REPOSICIONAMENTO DE ELETRODOS DE MARCAPASSO MULTI-SITIO
Recolocação de eletrodos deslocados de marcapasso multi-sítio.
0406010889 - RESSECCAO DE ENDOMIOCARDIOFIBROSE
Consiste em ressecar tecido anômalo que recobre as paredes internas das câmaras do coração e prejudica o
funcionamento cardíaco.
0406010897 - RESSECCAO DE MEMBRANA SUB-AORTICA
Consiste em ressecar tecido anômalo posicionado abaixo da valva aórtica e que prejudica o fluxo de sangue.
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0406010900 - RESSECCAO DE TUMOR INTRACARDIACO
Consiste em extirpar tumor dentro das câmaras cardíacas
0406010919 - RETIRADA DE SISTEMA DE ESTIMULACAO CARDIACA ARTIFICIAL
Retirada de dispositivo elétrico implantável.
0406010927 - REVASCULARIZACAO MIOCARDICA C/ USO DE EXTRACORPOREA
Implantes de ponte/s de artéria/s e/ou veia/s, para perfundir melhor o coração. Realizada por toracotomia e com
circulação extracorpórea. Está incluído no procedimento a retirada dos enxertos.
0406010935 - REVASCULARIZACAO MIOCARDICA C/ USO DE EXTRACORPOREA (C/ 2 OU MAIS ENXERTOS)
Implantes de ponte/s de artéria/s e/ou veia/s, para perfundir melhor o coração. Realizada por toracotomia e com
circulação extracorpórea. Está incluído no procedimento a retirada dos enxertos.
0406010943 - REVASCULARIZACAO MIOCARDICA S/ USO DE EXTRACORPOREA
Implantes de ponte/s de artéria/s e/ou veia/s, para perfundir melhor o coração. Realizada por toracotomia e sem
circulação extracorpórea. Está incluído no procedimento a retirada dos enxertos.
0406010951 - REVASCULARIZACAO MIOCARDICA S/ USO DE EXTRACORPOREA (C/ 2 OU MAIS ENXERTOS)
Implantes de ponte/s de artéria/s e/ou veia/s, para perfundir melhor o coração. Realizada por toracotomia e sem
circulação extracorpórea. Está incluído no procedimento a retirada dos enxertos.
0406010960 - TRATAMENTO DE CONTUSAO MIOCARDICA
Cirurgia para suturar o coração que foi submetido a um trauma. Pode ou não necessitar de circulação
extracorpórea.
0406010978 - TRATAMENTO DE FERIMENTO CARDIACO PERFURO-CORTANTE
Cirurgia para suturar o coração que foi ferido por instrumento perfuro-cortante.
0406010986 - TROCA DE AORTA ASCENDENTE
Consiste na substituição da aorta ascendente por um enxerto tubular, orgânico ou inorgânico. Realizada por
toracotomia e com circulação extracorpórea.
0406010994 - TROCA DE ARCO AORTICO
Troca da croça da aorta por um tubo de material orgânico ou sintético, com o reimplante do tronco arterial
braquiocefálico e das artérias carótida e subclávia esquerdas. Realizada por toracotomia e com circulação
extracorpórea.
0406011001 - TROCA DE CONJUNTO DO SEIO CORONARIO NO MARCAPASSO MULTI-SITIO
Troca de sistema de eletrodos do seio coronariano malfuncionante em marcapasso multi-sítio.
0406011010 - TROCA DE ELETRODOS DE DESFIBRILADOR DE CARDIO-DESFIBRILADOR TRANSVENOSO
Troca de eletrodos malfuncionantes de desfibrilador.
0406011028 - TROCA DE ELETRODOS DE DESFIBRILADOR NO CARDIO-DESFIBRILADOR MULTI-SITIO
Troca de eletrodos de desfibrilador malfuncionantes em cardio-desfibrilador multi-sítio.
0406011036 - TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO DE CAMARA DUPLA
Troca de eletrodos malfuncionantes em marcapasso de dupla câmara.
0406011044 - TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO DE CAMARA UNICA
Troca de eletrodos malfuncionantes em marcapasso de câmara única.
0406011052 - TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO EM CARDIO-DESFIBRILADOR DE CAMARA DUPLA
TRANSVENOSO
Troca de eletrodo de marcapasso malfuncionante em cardiodesfibrilador de câmara dupla transvenoso.
0406011060 - TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO MULTI-SITIO

0406011079 - TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO NO CARDIO-DESFIBRILADOR MULTI-SITIO
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0406011087 - TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO NO MARCAPASSO MULTI-SITIO

0406011095 - TROCA DE ELETRODOS DE SEIO CORONARIO NO CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MULTISITIO
Troca de sistema de eletrodos de seio coronario malfuncionante em cardio-desfibrilador multi-sítio.
0406011109 - TROCA DE GERADOR DE CARDIO-DESFIBRILADOR DE CAMARA UNICA / DUPLA
Troca de gerador de cardio-desfibrilador malfuncionante.
0406011117 - TROCA DE GERADOR DE CARDIO-DESFIBRILADOR MULTI-SITIO
Troca de gerador de cardio-desfibrilador multi-sítio malfuncionante.
0406011125 - TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO DE CAMARA DUPLA
Troca de gerador de marcapasso de câmara dupla malfuncionante.
0406011133 - TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO DE CAMARA UNICA
Troca de gerador de marcapasso de câmara única malfuncionante.
0406011141 - TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO MULTI-SITIO
Troca de gerador de marcapasso multi-sítio malfuncionante.
0406011150 - TROCA DE GERADOR E DE ELETRODO DE MARCAPASSO DE CAMARA UNICA
Troca tanto do gerador como do eletrodo malfuncionantes de marcapasso de câmara única.
0406011168 - TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS DE CARDIO-DESFIBRILADOR
Troca tanto do gerador como do eletrodo malfuncionantes de cardidesfibrilador.
0406011176 - TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS DE CARDIO-DESFIBRILADOR MULTISITIO
Troca tanto do gerador como do eletrodo malfuncionantes de cardidesfibrilador multi-sítio

.

0406011184 - TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS DE MARCAPASSO DE CAMARA DUPLA
Troca tanto do gerador como do eletrodo malfuncionantes de marcapasso de câmara dupla.
0406011192 - TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS NO MARCAPASSO MULTI-SITIO
Troca tanto do gerador como do eletrodo malfuncionantes de marcapasso multi-sítio.
0406011206 - TROCA VALVAR C/ REVASCULARIZACAO MIOCARDICA
Troca da válvula mitral ou aórtica por prótese biológica ou metálica e implante de ponte/s de veia/s safena/s e/ou
artéria/s mamária/s na/s artéria/s coronária/s para melhorar a perfusão de sangue ao miocárdio. Realizada por
toracotomia mediana transesternal e pericardiotomia longitudinal e safenectomia e com circulação extracorpórea.
0406011214 - UNIFOCALIZACAO DE RAMOS DA ARTERIA PULMONAR C/ CIRCULACAO EXTRACORPOREA
Consiste em unificar ramos da artéria pulmonar, congenitamente malformados, em um ramo único para melhorar
o aporte de sangue para o pulmão. É necessária a circulação extra-corpórea nos casos em que a oxigenação do
sangue é muito baixa.
0406011222 - UNIFOCALIZACAO DE RAMOS DA ARTERIA PULMONAR S/ CIRCULACAO EXTRACORPOREA
Consiste em unificar ramos da artéria pulmonar, congenitamente malformados, em um ramo único para melhorar
o aporte de sangue para o pulmão.
0406011230 - ANASTOMOSE SISTEMICO PULMONAR COM CEC
PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM AUMENTAR O FLUXO DE SANGUE PARA OS PULMÕES, CRIANDO
UM DESVIO DO SANGUE DA AORTA E SEUS RAMOS PARA AS ARTÉRIAS PULMONARES, ATRAVÉS DE
CONEXÃO DIRETA NAS ARTÉRIAS PULMONARES OU COM USO DE ENXERTOS TUBULARES. FEITA
COM CIRCULAÇÃO EXTRA CORPÓREA.
0406011249 - CORRECAO DE COARCTACAO DA AORTA COM CEC
PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM RESSECAR OU AMPLIAR REGIÃO DA AORTA QUE ENCONTRA-SE
COM OBSTRUÇÃO PARCIAL OU COM OU SEM USO DE ENXERTOS TUBULARES OU RETALHOS. FEITA
COM CIRCULAÇÃO EXTRA CORPÓREA.
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0406011257 - CORREÇÃO DE CORONARIA ANOMALA (04 A 110)
PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM REIMPLANTAR A(S) ARTÉRIA(S) CORONÁRIA(S) NA AORTA, COM
OU SEM USO DE RETALHOS TUBULARES.
0406020019 - ANASTOMOSE ESPLENO-RENAL / OUTRA DERIVACAO CENTRAL
Derivação entre as veias esplênica e renal esquerda ou cava inferior, por laparotomia para descompressão do
sistema porta.
0406020027 - ANASTOMOSE LINFOVENOSA
Derivação entre um vaso linfático e veia principal de membros inferior ou superior, para tratamento de linfedema.
0406020035 - ANASTOMOSE PORTO-CAVA
Derivação entre as veias porta e cava para alívio da hipertensão portal.
0406020043 - ANEURISMECTOMIA DE AORTA ABDOMINAL INFRA-RENAL
Exclusão por laparotomia de aneurisma de aorta abdominal infrarenal com interposição de prótese vascular reta
ou bifurcada.
0406020051 - ANEURISMECTOMIA TORACO-ABDOMINAL
Exclusão por laparotomia ou toracofrenolaparotomia de aneurisma de aorta com interposição de prótese
vascular.
0406020060 - CATETERISMO DE ARTERIA P/ TROMBOEMBOLECTOMIA

0406020078 - IMPLANTAÇÃO DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA SEMI OU TOTALMENTE IMPLANTAVEL
(PROCEDIMENTO PRINCIPAL)
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRINCIPAL PARA ACESSO VENOSO CENTRAL (VEIA SUBCLÁVIA,
JUGULAR OU OUTRA DE GRANDE CALIBRE) COM O USO DE CATETER SEMI OU TOTALMENTE
IMPLANTÁVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS, ANTINEOPLÁSICOS OU TRANSPLANTE
DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOÉTICAS. INCLUI O CATETER.
0406020086 - CONFECCAO DE FISTULA ARTERIOVENOSA P/ ACESSO
Anastomose entre uma veia e artéria, habitualmente em membro superior, para acesso vascular de longa
permanência.
0406020094 - DISSECCAO DE VEIA / ARTERIA
Isolamento cirúrgico de artéria e/ou veia para a introdução de um catéter na artéria para medir pressão e na veia
para medir pressão e infundir líquidos.
0406020108 - DISSECCAO RADICAL DO PESCOCO

0406020116 - DRENAGEM DE GANGLIO LINFATICO

0406020124 - EMBOLECTOMIA ARTERIAL
Introdução de catéter de embolectomia nas artérias para a retirada de trombos.
0406020132 - EXCISAO E SUTURA DE HEMANGIOMA
CONSISTE NA RETIRADA CIRÚRGICA ONDE SE FAZ UMA INCISÃO (CORTE) AO REDOR DO
HEMANGIOMA E APÓS PARADO O SANGRAMENTO POR TÉCNICAS CIRÚRGICAS, SE JUNTA AS
LATERAIS DA FERIDA COM PONTOS, QUAISQUER QUE SEJAM OS TIPOS DE PONTOS (SIMPLES,
CONTINUO, ETC.) NA PELE, ANEXOS OU MUCOSA.
0406020140 - EXCISAO E SUTURA DE LINFANGIOMA / NEVUS
CONSISTE NA REMOÇÃO DE UMA LESÃO (NEVO, LINFANGIOMA) ATRAVÉS DE UMA INCISÃO
CIRÚRGICA E POSTERIOR SUTURA.
0406020159 - EXERESE DE GANGLIO LINFATICO
Retirada cirúrgica de linfonodo.
0406020167 - FASCIOTOMIA P/ DESCOMPRESSAO
Abertura cirúrgica da fascia muscular de membros superiores ou inferiores para alívio de síndrome
compartimental.
Total de Procedimentos: 246
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0406020175 - INSTALACAO DE CATETER VENOSO DE LONGA PERMANENCIA TOTALMENTE IMPLANTAVEL

0406020183 - LINFADENECTOMIA MEDIASTINAL
Retirada cirúrgica de linfonodos do mediastino.
0406020191 - LINFADENECTOMIA PELVICA
Retirada cirúrgica de linfonodos pélvicos.
0406020205 - LINFADENECTOMIA PROFUNDA
Retirada cirúrgica de linfonodos abaixo da fascia muscular.
0406020213 - LINFADENECTOMIA RADICAL AXILAR BILATERAL
Retirada cirúrgica de todas as cadeias de linfonodos da região axilar.
0406020221 - LINFADENECTOMIA RADICAL AXILAR UNILATERAL
Retirada cirúrgica de todas as cadeias de linfonodos da região axilar.
0406020230 - LINFADENECTOMIA RADICAL CERVICAL BILATERAL
Retirada cirúrgica de todas as cadeias de linfonodos do pescoço.
0406020248 - LINFADENECTOMIA RADICAL CERVICAL UNILATERAL
Retirada cirúrgica de todas as cadeias de linfonodos do pescoço.
0406020256 - LINFADENECTOMIA RADICAL INGUINAL BILATERAL
Retirada cirúrgica de todas as cadeias de linfonodos da região inguinal.
0406020264 - LINFADENECTOMIA RADICAL INGUINAL UNILATERAL
Retirada cirúrgica de todas as cadeias de linfonodos da região inguinal.
0406020272 - LINFADENECTOMIA RADICAL VULVAR
Retirada cirúrgica de todas as cadeias de linfonodos da região vulvar.
0406020280 - LINFADENECTOMIA RETROPERITONIAL
Retirada cirúrgica de linfonodos do retroperitônio.
0406020299 - LINFADENECTOMIA SUPERFICIAL

0406020302 - PLASTIA ARTERIAL C/ REMENDO (QUALQUER TECNICA)
Plastia arterial com remendo ou pacht consiste na cirurgia realizada para reparar perda de substancia arterial,
não muito extensa, geralmente realizada quando é possível aproveitar parte da circunferência da artéria
comprometida, nas lesões arteriais traumáticas, hemorrágicas em que não é possível realizar a sutura ou que
resultam em estreitamento da luz vascular, podendo ser utilizado patch orgânico ou sintético.
0406020310 - PONTE AXILO-BIFEMURAL
Derivação cirúrgica com prótese vascular da artéria axilar para as artérias femurais.
0406020329 - PONTE AXILO-FEMURAL
Derivação cirúrgica com prótese vascular da artéria axilar para as artérias femurais.
0406020337 - PONTE DE RAMOS DOS TRONCOS SUPRA-AORTICOS
Derivação entre as artérias aorta, tronco braquio cefálico, carótica comum e subclávia.
0406020345 - PONTE FEMORO-FEMURAL CRUZADA
Derivação entre as artérias femurais.
0406020353 - PONTE-TROMBOENDARTERECTOMIA AORTO-FEMURAL
Derivação cirúrgica com prótese (ou tromboendarterctomia da aorta para as artérias femurais)
Total de Procedimentos: 246

2/16/17 11:31 AM

Pagina 10 de 16

0406020361 - PONTE-TROMBOENDARTERECTOMIA AORTO-ILIACA
Derivação cirúrgica com prótese (ou tromboendarterctomia da aorta para as artérias iliacas)
0406020370 - PONTE-TROMBOENDARTERECTOMIA DE CAROTIDA
Retirada de placa ateromatosa da artéria carótida, com reconstrução com ou sem remendo.
0406020388 - PONTE-TROMBOENDARTERECTOMIA ILIACO-FEMURAL
Derivação cirúrgica com prótese (ou tromboendarterctomia da ilíaca para a artéria femural)
0406020396 - RETIRADA DE PROTESE INFECTADA EM POSICAO AORTO- ABDOMINAL C/ PONTE AXILO
FEMURAL/AXILO BIFEMURAL CRUZADO
Retirada de enxerto vascular com infecção do território aorto-ilíaco e restauração circulatória por meio de
derivação entre a artéria axilar e a região femural
0406020400 - RETIRADA DE PROTESE INFECTADA EM POSICAO NAO AORTICA
Retirada de enxerto vascular com infecção do território não aórtico e restauração circulatória por meio de
derivação arterial com enxerto.
0406020418 - REVASCULARIZACAO DE ARTERIAS VISCERAIS
Derivação com enxerto do território aorto-ilíaco para artérias viscerais (renais, mesentérica superior, hepática
e/ou esplênica).
0406020426 - REVASCULARIZACAO DO MEMBRO SUPERIOR
Derivação com enxerto com a finalidade de restaurar a circulação do membro superior.
0406020434 - REVASCULARIZACAO POR PONTE / TROMBOENDARTERECTOMIA DE OUTRAS ARTERIAS
DISTAIS
Derivação com enxerto para restauração da circulação abaixo da artéria poplítea nos membros inferiores.
0406020442 - REVASCULARIZACAO POR PONTE / TROMBOENDARTERECTOMIA FEMURO-POPLITEA DISTAL
Derivação com enxerto entre a artéria femural ou poplítea proximal e a artéria poplítea distal (abaixo do joelho).
0406020450 - REVASCULARIZACAO POR PONTE / TROMBOENDARTERECTOMIA FEMURO-POPLITEA
PROXIMAL
Derivação com enxerto entre a artéria femural e a artéria poplítea proximal (acima do joelho).
0406020469 - TRANSPLANTE DE SEGMENTO VENOSO VALVULADO
Interposição de segmento de veia com válvula em veia profunda do membro inferior para tratamento da
insuficiência venosa crônica.
0406020477 - TRANSPOSICAO DE VEIAS DO SISTEMA VENOSO PROFUNDO
Anastomose de um segmento venoso valvulado em outro segmento venoso devalvulado.
0406020485 - TRATAMENTO CIRURGICO DE ANEURISMAS DAS ARTERIAS VISCERAIS
Derivação com enxerto do segmento aorto-ilíaco para as artérias viscerais ou ligadura de artérias viscerais.
0406020493 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES TRAUMATICAS DA REGIAO CERVICAL
Derivação com enxerto, anastomose, rafia ou ligadura de vasos do pescoço.
0406020507 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES TRAUMATICAS DE MEMBRO INFERIOR
BILATERAL
Derivação com enxerto, anastomose, rafia ou ligadura de vasos dos membros inferiores.
0406020515 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES TRAUMATICAS DE MEMBRO INFERIOR
UNILATERAL
Derivação com enxerto, anastomose, rafia ou ligadura de vasos de membro inferior.
0406020523 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES TRAUMATICAS DE MEMBRO SUPERIOR
BILATERAL
Derivação com enxerto, anastomose, rafia ou ligadura de vasos dos membros superiores.
0406020531 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES TRAUMATICAS DE MEMBRO SUPERIOR
UNILATERAL
Derivação com enxerto, anastomose, rafia ou ligadura de vasos de membro superior.
Total de Procedimentos: 246
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0406020540 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES TRAUMATICAS DO ABDOMEN
Derivação com enxerto, anastomose, rafia ou ligadura de vasos do abomen.
0406020558 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LINFEDEMA
Retirada de pele e tecido subcutâneo de membros superiores ou inferiores.
0406020566 - TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES (BILATERAL)
: Retirada de veias varicosas superficiais dos membros inferiores, associada ou não a retirada de veia safena.
0406020574 - TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES (UNILATERAL)
Retirada de veias varicosas superficiais de membro inferior, associada ou não a retirada de veia safena.
0406020582 - TROCA DE AORTA DESCENDENTE (INCLUI ABDOMINAL)
Interposição de enxerto vascular orgânico ou inorgânico na aorta torácica abaixo da artéria subclávia esquerda
0406020590 - TROMBECTOMIA DO SISTEMA VENOSO
Retirada de trombos do sistema venoso por meio de cateter de embolectomia e/ou compressão venosa.
0406020604 - VALVULOPLASTIAS DO SISTEMA VENOSO PROFUNDO
Plástica valvular de veias profundas dos membros inferiores.
0406020612 - IMPLANTAÇÃO DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA SEMI OU TOTALMENTE IMPLANTAVEL
(PROCEDIMENTO ESPECIAL)
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIAL, PARA ACESSO VENOSO CENTRAL (VEIA SUBCLÁVIA,
JUGULAR OU OUTRA DE GRANDE CALIBRE) COM O USO DE CATETER SEMI OU TOTALMENTE
IMPLANTÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS ANTINEOPLÁSICOS OU TRANSPLANTE
DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOIETICAS. INCLUI CATETER.
0406020620 - RETIRADA DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA SEMI OU TOTALMENTE IMPLANTÁVEL
PROCEDIMENTO QUE CONSISTE NA RETIRADA DE CATETER SEMI OU TOTALMENTE IMPLANTÁVEL.
0406030014 - ANGIOPLASTIA CORONARIANA
Dilatação de lesão obstrutiva em artéria coronária mediante cateter balão por introdução percutânea.
0406030022 - ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE DOIS STENTS
Dilatação de uma ou mais lesões obstrutivas em artéria(s) coronária(s) com implante de dois stents mediante
cateter balão por introdução percutânea.
0406030030 - ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE STENT
Dilatação de lesão obstrutiva em artéria coronária com implante de stent mediante cateter balão por introdução
percutânea.
0406030049 - ANGIOPLASTIA CORONARIANA PRIMÁRIA
Dilatação de lesão obstrutiva em artéria coronária na vigência de infarto agudo do miocárdio mediante cateter
balão por introdução percutânea.
0406030057 - ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE DUPLO STENT EM AORTA/ARTERIA PULMONAR E RAMOS
Dilatação com cateter balão de lesões obstrutivas em aorta, artéria ou veia pulmonar e ramos por via
percutânea.
0406030065 - ANGIOPLASTIA EM ENXERTO CORONARIANO
Dilatação de lesão obstrutiva em pontes de artérias ou veias anastomosadas em artérias coronárias por via
percutânea.
0406030073 - ANGIOPLASTIA EM ENXERTO CORONARIANO (C/ IMPLANTE DE stent)
Dilatação de lesão obstrutiva em pontes arteriais ou venosas anastomosadas em artérias coronárias, com
implante de stent, por via percutânea.
0406030081 - ATRIOSEPTOSTOMIA C/ CATETER BALAO
Abertura ou ampliação do forame oval patente por via percutânea.
0406030090 - FECHAMENTO PERCUTANEO DO CANAL ARTERIAL / FISTULAS ARTERIOVENOSAS C/
LIBERACAO DE COILS

Total de Procedimentos: 246
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Fechamento do canal arterial por via percutânea com liberação de mola (coils).
0406030103 - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE SISTEMA CARDIOVASCULAR POR TECNICAS
HEMODINAMICAS
Retirada de pedaços de cateter ou guias introduzidos inadvertidamente durante punção de veia profunda ou de
cateterismo venoso ou arterial, por via percutânea.
0406030111 - VALVULOPLASTIA AORTICA PERCUTANEA
Dilatação percutânea, com cateter balão, de válvula aórtica estenótica.
0406030120 - VALVULOPLASTIA MITRAL PERCUTANEA
Dilatação por via percutânea, com cateter balão, de válvula mitral estenótica.
0406030138 - VALVULOPLASTIA PULMONAR PERCUTANEA
Dilatação por via percutânea, com cateter balão, de válvula pulmonar estenótica.
0406030146 - VALVULOPLASTIA TRICUSPIDE PERCUTANEA
Dilatação por via percutânea, com cateter balão, de válvula tricúspide estenótica.
0406040010 - ALCOOLIZACAO PERCUTANEA DE HEMANGIOMA E MALFORMACAO VENOSAS (INCLUI ESTUDO
ANGIOGRAFICO)
Fechamento por injeção direta de etanol em malformações venosas.
0406040028 - ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE AORTA, VEIA CAVA / VASOS ILIACOS (C/ STENT)
Dilatação de lesões obstrutivas em aorta, veia cava e vasos ilíacos por meio de cateter balão e implante de
stent.
0406040044 - ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE AORTA, VEIA CAVA / VASOS ILIACOS (S/ STENT)
Dilatação de lesões obstrutivas em aorta, veia cava e vasos ilíacos por meio de cateter balão sem implante de
stent.
0406040052 - ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES (SEM STENT)
Dilatação por meio de cateter balão, de lesões obstrutivas em artérias ou veias dos membros superiores ou
inferiores sem uso de stent.
0406040060 - ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES (C/ STENT NAO RECOBERTO)
Dilatação por meio de cateter balão, de lesões obstrutivas em artérias ou veias dos membros superiores ou
inferiores com uso de stent.
0406040079 - ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES (C/ STENT RECOBERTO)
Implante de stent recoberto por PTFE (Teflon) ou Poliéster (Dacron) em lesões de artérias ou veias dos
membros superiores ou inferiores.
0406040087 - ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DO PESCOCO / TRONCOS SUPRA-AORTICOS (SEM
STENT)
Dilatação por meio de cateter balão, de lesões obstrutivas em artérias do pescoço, tronco bráquio cefálico,
subclávia, carótidas ou vertebrais, sem implante de stent.
0406040095 - ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DO PESCOCO OU TRONCOS SUPRA-AORTICOS (C/
STENT NAO RECOBERTO)
Dilatação por meio de cateter balão, de lesões obstrutivas em artérias do pescoço, tronco bráquio cefálico,
subclávia, carótidas ou vertebrais, com implante de stent.
0406040109 - ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS VISCERAIS C/ STENT NAO RECOBERTO
Dilatação por meio de cateter balão de lesões obstrutivas em artérias ou veias viscerais com implante de stent
não recoberto.
0406040117 - ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS VISCERAIS C/ STENT RECOBERTO
Implante de stent recoberto com PTFE (Teflon) ou Poliéster (Dacron) em lesões de artérias ou veias viscerais.
0406040125 - ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS VISCERAIS / RENAIS
Dilatação por meio de cateter balão de lesões obstrutivas em artérias ou veias renais sem implante de stent.
0406040133 - ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DOS VASOS DO PESCOCO / TRONCOS SUPRA-AORTICOS (C/
STENT RECOBERTO)
Implante de stent recoberto com PTFE (Teflon) ou Poliéster (Dacron) em lesões de artérias do pescoço, tronco
bráquio cefálico, subclávia, carótidas ou vertebrais.
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0406040141 - COLOCACAO PERCUTANEA DE FILTRO DE VEIA CAVA (NA TROMBOSE VENOSA PERIFERICA E
EMBOLIA PULMONAR)
Colocação, por punção de veia profunda, de filtro de veia cava para profilaxia de embolia pulmonar na vigência
de trombose venosa profunda.
0406040150 - CORRECAO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA / DISSECCAO DA AORTA ABDOMINAL C/
ENDOPROTESE RETA / CONICA
Tratamento percutâneo de dissecção de aorta abdominal ou aneurisma com implante de endoprótese tubular
reta ou cônica revestida com PTFE (Teflon) ou Poliéster (Dacron).
0406040168 - CORRECAO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA / DISSECCAO DA AORTA ABDOMINAL E ILIACAS
C/ ENDOPROTESE BIFURCADA
Tratamento percutâneo de dissecção de aorta abdominal ou aneurisma com implante de endoprótese bifurcada
revestida com PTFE (Teflon) ou Poliéster (Dacron).
0406040176 - CORRECAO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA / DISSECCAO DA AORTA TORACICA C/
ENDOPROTESE RETA OU CONICA
Tratamento percutâneo de dissecção de aorta torácica ou aneurisma com implante de endoprótese tubular reta
ou cônica revestida com PTFE (Teflon) ou Poliéster (Dacron).
0406040184 - CORRECAO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA / DISSECCAO DAS ILIACAS C/ ENDOPROTESE
TUBULAR
Tratamento percutâneo de dissecção de ilíacas ou aneurisma com implante de endoprótese tubular reta ou
cônica revestida com PTFE (Teflon) ou Poliéster (Dacron).
0406040192 - EMBOLIZACAO ARTERIAL DE HEMORRAGIA DIGESTIVA (INCLUI PROCEDIMENTO
ENDOSCOPICO E/OU ESTUDO ANGIOGRAFICO)
Tratamento percutâneo de hemorragia digestiva com injeção intra-arterial de partículas ou substância
embolizante.
0406040206 - EMBOLIZACAO DE MALFORMACAO VASCULAR ARTERIO-VENOSA (INCLUI ESTUDO
ANGIOGRAFICO)
Tratamento percutâneo de malformações vasculares artério-venosas, com injeção intra vascular de molas (coils),
partículas ou substâncias embolizantes.
0406040214 - EMBOLIZACAO DE MALFORMACAO VASCULAR POR PUNCAO DIRETA (INCLUI DROGAS
EMBOLIZANTES)
Tratamento percutâneo de malformações vasculares artério-venosas, com injeção direta intra vascular de
partículas ou substâncias embolizantes.
0406040222 - FECHAMENTO PERCUTANEO DE FISTULAS ARTERIOVENOSAS C/ LIBERACAO DE COILS
Oclusão de comunicação anômala entre artéria e veia por meio de implante de molas (coils).
0406040230 - FIBRINOLISE INTRAVASCULAR POR CATETER (INCLUI FIBRINOLÍTICO)
Dissolução de coágulos (trombos) de vasos por infusão de enzimas fibrinolíticas por meio de cateter.
0406040249 - FIBRINOLISE P/ EMBOLIA PULMONAR MACICA INTRAVASCULAR POR CATETER (INCLUI
FIBRINOLITICO)
Dissolução de coágulos (trombos) de artéria pulmonar por infusão de enzimas fibrinolíticas por meio de cateter.
0406040257 - FIBRINOLISE VISCERAL INTRAVASCULAR POR CATETER (INCLUI FIBRINOLITICO)
Dissolução de coágulos (trombos) de vasos viscerais por infusão de enzimas fibrinolíticas por meio de cateter.
0406040265 - IMPLANTACAO DE SHUNT INTRA-HEPATICO PORTO-SISTEMICO (TIPS) C/ STENT NAO
RECOBERTO
Criação de derivação percutânea entre a circulação cava e a circulação porta por meio de canal dentro do fígado
com implante de stent.
0406040273 - OCLUSAO PERCUTANEA ENDOVASCULAR DE ARTERIA / VEIA
Obstrução de vaso por dispositivo endovascular.
0406040281 - RECONSTRUCAO DA BIFURCACAO AORTO-ILIACA C/ ANGIOPLASTIA E STENTS
Dilatação por cateter balão da aorta terminal e bifurcação das ilíacas com implante de stents.
0406040290 - TRATAMENTO DE EPISTAXE POR EMBOLIZACAO (INCLUI ESTUDO ANGIOGRAFICO E/OU
ENDOSCOPICO)
Embolização percutânea por meio de cateter de hemorragia nasal com substâncias embolizantes.
0406040303 - TRATAMENTO DE HEMATURIA OU SANGRAMENTO GENITAL POR EMBOLIZACAO (INCLUI
ESTUDO ANGIOGRAFICO E/OU ENDOSCOPICO)
Consiste na obstrução intencional de um vaso em uma determinada região anatômica na qual são
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injetadas partículas, fluidos, sustâncias adesivas, balões, espirais metálicas, etc. Com a finalidade de impedir
que o sangue circule em determinada área para corrigir várias condições clínicas como sangramentos,
aneurismas, malformações vasculares, tumores, entre outros. Empregada como tratamento em vários tipos de
situações hemorrágicas como no pós-parto, nas alterações placentárias, nas malformações vasculares da pelve,
no pós-operatório de intervenções ginecológicas, sendo também uma indicação para redução de tumores.
Também indicada em pré-operatório para reduzir perdas sanguíneas.
0406040311 - TRATAMENTO DE HEMOPTISE POR EMBOLIZACAO PERCUTANEA (INCLUI ESTUDO
ANGIOGRAFICO)
Embolização percutânea por meio de cateter de hemorragia pulmonar com substâncias embolizantes.
0406040320 - TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE FISTULAS ARTERIOVENOSAS
Oclusão percutânea, por meio de cateter, de comunicação anômala entre artéria e veia.
0406040338 - TRATAMENTO ENDOVASCULAR DO PSEUDOANEURISMA
Oclusão percutânea de pseudoaneurisma por meio de cateter.
0406050015 - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO DIAGNOSTICO
Estudo invasivo, por via percutânea, das características eletrofisiológicas do coração, através do registro dos
potenciais intracavitários espontâneos e após estimulação artificial.
0406050023 - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPEUTICO I (ABLACAO DE FLUTTER ATRIAL)
Estudo eletrofisiológico, por via percutânea, que permite o tratamento de flutter atrial por ablação.
0406050031 - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPEUTICO I (ABLACAO DE TAQUICARDIA ATRIAL DIREITA)
Estudo eletrofisiológico, por via percutânea, que permite o tratamento de taquicardia atrial direita por ablação.
0406050040 - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPEUTICO I
(ABLACAO DE TAQUICARDIA POR REENTRADA NODAL DE VIAS ANOMALAS DIREITAS, DE TV
IDIOPATICA, DE VENTRICULO DIREITO E VENTRICULO ESQUERDO). Estudo eletrofisiológico, por via
percutanea, que permite o tratamento por ablação de taquicardia por reentrada nodal, de vias anômalas direitas,
de tv idiopática ou de ventriculo direito e ventriculo esquerdo.
0406050058 - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPEUTICO I (ABLACAO DO NODULO ARCHOV-TAWARA)
Estudo eletrofisiológico, por via percutânea, que permite a ablação do nó AV.
0406050066 - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPEUTICO II (ABLACAO DAS VIAS ANOMALAS MULTIPLAS)
Estudo eletrofisiológico, por via percutânea, que permite o tratamento por ablação de vias anômalas múltiplas.
0406050074 - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPEUTICO II (ABLACAO DE FIBRILACAO ATRIAL)
Estudo eletrofisiológico, por via percutânea, que permite o tratamento por ablação de fibrilação atrial.
0406050082 - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPEUTICO II (ABLACAO DE TAQUICARDIA ATRIAL
CICATRICIAL)
Estudo eletrofisiológico, por via percutânea, que permite o tratamento por ablação de taquicardia atrial cicatricial.
0406050090 - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPEUTICO II (ABLACAO DE TAQUICARDIA ATRIAL
CICATRICIAL)
0406050104 - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPEUTICO II (ABLACAO DE TAQUICARDIA ATRIAL
ESQUERDA)
Estudo eletrofisiológico, por via percutânea, que permite o tratamento por ablação de taquicardia atrial esquerda.
0406050112 - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPEUTICO II (ABLACAO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR
IDIOPATICA DO SEIO DE VALSALVA ESQUERDO)
Estudo eletrofisiológico, por via percutânea, que permite o tratamento por ablação de taquicardia ventricular
idiopatica do seio de valsalva esquerdo.
0406050120 - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPEUTICO II (ABLACAO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR
SUSTENTADA C/ CARDIOPATIA ESTRUTURAL)
Estudo eletrofisiológico, por via percutânea, que permite o tratamento por ablação de taquicardia taquicardia
ventricular sustentada com cardiopatia estrutural.
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0406050139 - ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPEUTICO II (ABLACAO DE VIAS ANOMALAS ESQUERDAS)
Estudo eletrofisiológico, por via percutânea, que permite o tratamento por ablação de vias anômalas esquerdas.
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