
  
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO OFICIAL AMB / CNHM Nº 003/2012 
 

ÀS ENTIDADES QUE INTEGRAM O SISTEMA ALTERNATIVO DE SAÚDE 
 
A Associação Médica Brasileira comunica que, para atender ao Sistema TISS, a Comissão 
Nacional de Honorários Médicos decidiu excluir na CBHPM 2012, doze procedimentos e 
desmembrá-los em 51 novos códigos. Além de incluir três novos procedimentos constantes 
no Rol 262 da ANS, conforme relação abaixo.  
 

Excluídos: Desmembrados em: 
Código Procedimentos Código Procedimentos 

40808092 
Biópsia percutânea de fragmento mamário (core 
biopsy) orientada por US ou RX - agulha grossa 

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

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

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

40808106 Mamotomia por estereotaxia ou US 

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

40808300 Mamotomia por RM (não inclui o exame de imagem) 

40808297 Mamotomia por US (não inclui o exame de imagem) 

40808068 
Marcação pré-cirúrgica por estereotaxia, orientada 
por imagem - por mama (já inclui exame de base) 

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

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

40808200
Marcação pré-cirúrgica por nódulo - máximo de 3 nódulos 
por mama, por US (não inclui exame de imagem) 

40808084 
Punção ou biópsia mamária percutânea por agulha 
fina orientada por imagem (já inclui o exame de 
base) 

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

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

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

40809099 
Punção biópsia/aspirativa de órgão ou estrutura 
orientada por RX, US ou CT (acrescentar o exame 
base) 

40809188
Punção biópsia/aspirativa de órgão ou estrutura orientada 
por RM (não inclui o exame de base) 

40809153
Punção biópsia/aspirativa de órgão ou estrutura orientada 
por RX (não inclui o exame de base) 

41002024 
Punção aspirativa orientada por TC (acrescentar o 
exame de base) 

40809170
Punção biópsia/aspirativa de órgão ou estrutura orientada 
por TC (não inclui o exame de base) 

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

  

  



  
 
 
 
 
 

 
Excluídos: Desmembrados em: 

Código Procedimentos Código Procedimentos 

40901157 
US - Aparelho urinário feminino (rins, ureteres e 
bexiga) 

40901769 US - Aparelho urinário (rins, ureteres e bexiga) 

40901165 
US - Aparelho urinário masculino (rins, ureteres, 
bexiga e próstata) 

40901750 US - Próstata (via abdominal) 

41001168 
Angiotomografia (crânio ou pescoço ou tórax ou 
abdome superior ou pelve ou MI ou MS ou vias 
pulmonares) - arterial ou venosa 

41001435 Angiotomografia arterial de abdome superior 

41001370 Angiotomografia arterial de crânio 

41001478 Angiotomografia arterial de membro inferior 

41001494 Angiotomografia arterial de membro superior 

41001451 Angiotomografia arterial de pelve 

41001397 Angiotomografia arterial de pescoço 

41001419 Angiotomografia arterial de tórax 

41001516 Angiotomografia arterial pulmonar 

41001443 Angiotomografia venosa de abdome superior 

41001389 Angiotomografia venosa de crânio  

41001486 Angiotomografia venosa de membro inferior 

41001508 Angiotomografia venosa de membro superior 

41001460 Angiotomografia venosa de pelve 

41001400 Angiotomografia venosa de pescoço 

41001427 Angiotomografia venosa de tórax 

41001524 Angiotomografia venosa pulmonar 

41101162 RM - Mama (unilateral)  41101480 RM - Mama (bilateral)  

41101367 RM - Endocavitária (endorretal ou endovaginal)  

41101634 RM - Endorretal 

41101642 RM - Endovaginal 

 
 



  
 
 
 
 
 

 
Excluídos: Desmembrados em: 

Código Procedimentos Código Procedimentos 

41101324 
Angio-RM (crânio ou pescoço ou tórax ou abdome 
superior ou pelve) - arterial ou venosa 

41101510 Angio-RM arterial de abdome superior 

41101537 Angio-RM arterial de crânio  

41101553 Angio-RM arterial de membro inferior (unilateral)  

41101570 Angio-RM arterial de membro superior (unilateral) 

41101596 Angio-RM arterial de pelve 

41101618 Angio-RM arterial de pescoço 

41101499 Angio-RM arterial pulmonar 

41101529 Angio-RM venosa de abdome superior 

41101545 Angio-RM venosa de crânio 

41101561 Angio-RM venosa de membro inferior (unilateral) 

41101588 Angio-RM venosa de membro superior (unilateral) 

41101600 Angio-RM venosa de pelve 

41101626 Angio-RM venosa de pescoço 

41101502 Angio-RM venosa pulmonar 

 
Inclusão 

Código Procedimentos 

31602339 Bloqueio anestésico de plexos nervosos (lombossacro, braquial, cervical) para tratamento de dor 

40309266 Aminoácidos no líquido cefalorraquidiano 

40314359 Epstein BARR vírus por PCR 
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