
Código Descrição  Valor 
10101012 Consulta em consultório (no horário normal ou preestabelecido) 33,00R$      
10101039 Consulta em pronto socorro 44,00R$      
10101217 Consulta de Aconselhamento para Planejamento Familiar 33,00R$      
10106014 Aconselhamento genético 33,00R$      
10106030 Atendimento ao familiar do adolescente 33,00R$      
10106049 Atendimento pediátrico a gestantes (3º trimestre) 33,00R$      
10106146 Atendimento ambulatorial em puericultura (com diretriz clínica definida pela ANS - nº 2)33,00R$      
10106162 Atendimento / Acompanhamento em Hospital-dia Psiquiátrico (com diretriz definida pela ANS - nº 109)33,00R$      
20101015 Acompanhamento clínico ambulatorial pós-transplante renal - por avaliação 33,00R$      
20101074 Avaliação nutrológica (inclui consulta) 33,00R$      
20101082 Avaliação nutrológica pré e pós-cirurgia bariátrica (inclui consulta) 33,00R$      
20101090 Avaliação da composição corporal por antropometria (inclui consulta) 33,00R$      
20101210 Acompanhamento clínico ambulatorial pós-transplante de córnea -por avaliação do 11º ao 30º dia até 3 avaliações33,00R$      
20101228 Acompanhamento clínico ambulatorial pós-transplante de medula óssea 33,00R$      
20101236 Avaliação geriátrica ampla - AGA (com diretriz clinica definida pela Ans - nº 1) 33,00R$      
20104243 Terapia oncológica com altas doses - planejamento e 1º dia de tratamento 110,00R$    
20104251 Terapia oncológica com altas doses - por dia subsequente de tratamento 22,00R$      
20104260 Terapia oncológica com aplicação de medicamentos por via intracavitária ou intratecal  - por procedimento 55,00R$      
20104278 Terapia oncológica com aplicação intra-arterial ou intravenosa de medicamentos em infusão de duração mínima de 6 horas - planejamento e 1º dia de tratamento 55,00R$      
20104286 Terapia oncológica com aplicação intra-arterial ou intravenosa de medicamentos em infusão de duração mínima de 6 horas - por dia subsequente de tratamento 11,00R$      
20104294 Terapia oncológica - planejamento e 1º dia de tratamento 44,00R$      
20104308 Terapia oncológica - por dia subsequente de tratamento 11,00R$      
20201133 Acompanhamento médico na litotripsia extracorpórea 33,00R$      
40401022 Transfusão (ato médico de acompanhamento) 33,00R$      
41203011 Betaterapia (placa de estrôncio) - por campo 2,20R$         
41203020 Radiocirurgia (RTC) - nível 1, lesão única e/ou um isocentro - por tratamento 330,00R$    
41203038 Radiocirurgia (RTC) - nível 2, duas lesões e/ou dois a quatro isocentros - por tratamento 330,00R$    
41203046 Radiocirurgia (RTC) - nível 3, três lesões e/ou de mais de quatro isocentros - por tratamento 330,00R$    
41203054 Radioterapia  com Modulação da Intensidade do Feixe (IMRT) - por tratamento 330,00R$    
41203062 Radioterapia Conformada Tridimensional (RCT-3D)  com Acelerador Linear - por tratamento 330,00R$    
41203070 Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Acelerador Linear com Fótons e Elétrons - por campo 16,50R$      
41203089 Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Acelerador Linear só com Fótons - por campo 16,50R$      
41203097 Radioterapia Convencional de Megavoltagem com Unidade de Telecobalto - por campo 11,00R$      
41203100 Radioterapia de Corpo Inteiro - por tratamento 77,00R$      
41203119 Radioterapia de Meio Corpo (HBI) - por dia de tratamento 77,00R$      
41203127 Radioterapia de Pele Total (TSI) - por tratamento 330,00R$    
41203135 Radioterapia Estereotática - 1º dia de tratamento 330,00R$    
41203143 Radioterapia Estereotática - por dia subsequente 110,00R$    
41203151 Radioterapia Externa de Ortovoltagem (Roentgenterapia) - por campo 2,20R$         
41203208 Sangues e derivados (por unidade) 22,00R$      
41204018 Colimação individual - 1 por incidência planejada 22,00R$      
41204034 Planejamento de tratamento computadorizado - 1 por volume tratado 44,00R$      
41204042 Planejamento de tratamento computadorizado tridimensional - 1 por volume tratado 330,00R$    
41204050 Planejamento de tratamento simples (não computadorizado) - 1 por volume tratado 55,00R$      
41204069 Simulação de tratamento complexa (com tomografia e com contraste) - 1 por volume tratado 77,00R$      
41204077 Simulação de tratamento intermediária (com tomografia) - 1 por volume tratado 66,00R$      
41204085 Simulação de tratamento simples (sem tomografia computadorizada) - 1 por volume tratado 27,50R$      
41205014 Braquiterapia endoluminal de alta taxa de dose (BATD) - por inserção 330,00R$    
41205022 Braquiterapia endoluminal de baixa taxa de dose (BBTD) - por inserção 330,00R$    
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41205030 Braquiterapia intersticial de alta taxa de dose (BATD) - por inserção 330,00R$    
41205049 Braquiterapia intersticial de baixa taxa de dose (BBTD) - com Césio - por inserção 330,00R$    
41205057 Braquiterapia intersticial de baixa taxa de dose (BBTD) permanente de próstata - por tratamento 330,00R$    
41205065 Braquiterapia intersticial de baixa taxa de dose (BBTD) com ouro, irídio ou iodo - por tratamento330,00R$    
41205073 Braquiterapia intracavitária de alta taxa de dose (BATD) - por inserção 330,00R$    
41205081 Braquiterapia intracavitária de baixa taxa de dose (BBTD) com Césio - por inserção 330,00R$    
41205090 Braquiterapia oftálmica de baixa taxa de dose (BBTD) - por inserção 330,00R$    
41205103 Braquiterapia por moldagem ou contato de baixa taxa de dose (BBTD) com Césio - por inserção 330,00R$    
41205111 Braquiterapia por moldagem ou contato de baixa taxa de dose (BBTD) com ouro, irídio ou iodo - por tratamento330,00R$    
41205120 Braquiterapia por moldagem ou contato, de alta taxa de dose (BATD) - por inserção 330,00R$    
41206029 Colocação ou retirada da placa oftálmica - 1 colocação e 1 retirada por tratamento 132,00R$    
41206037 Colocação ou retirada dos cateteres - 1 colocação e 1 retirada por inserção 132,00R$    
41206045 Planejamento computadorizado de braquiterapia - 1 por inserção 110,00R$    
41206053 Planejamento computadorizado tridimensional de braquiterapia - 1 por inserção 330,00R$    
41206061 Planejamento não-computadorizado de braquiterapia - 1 por inserção 55,00R$      
41206070 Simulação de braquiterapia - 1 por inserção 49,50R$      

Internamentos (Acomodação em Enfermaria) 330,00R$    
Internamentos (Acomodação em Apartamento) 440,00R$    


