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Defesa Profissional - CNHM
RESOLUÇÃO NORMATIVA CNHM Nº 002/2007 - AOS MÉDICOS, HOSPITAIS E ENTIDADES CONTRATANTES
A Comissão Nacional de Honorários Médicos e Sociedades Brasileiras de Especialidade comunicam as seguintes alterações, revisadas e
aprovadas pela Câmara Técnica Permanente da CBHPM, na 4ª edição da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos:
CÓDIGO
ANATÔMICO

PROCEDIMENTO

1.01.05.07-7

Acompanhamento médico para transporte intra-hospitalar de pacientes graves,
com ventilação assistida, da UTI para o centro de diagnóstico

Procedimento incluído com o porte 2B

2.01.04.02-2

Aplicação de hipossensibilizante em consultório (AHC), exclusive o alérgeno

Descrição alterada para: "Aplicação de hipossensibilizante em consultório (AHC) exclusive
o alérgeno" - Planejamento técnico para"

2.01.04.13-8

Imunoterapia específica - 30 dias

Imunoterapia específica - 30 dias - planejamento técnico

2.01.04.14-6

Imunoterapia inespecífica - 30 dias

Imunoterapia inespecífica - 30 dias - planejamento técnico

3.09.09.01-5

Hemodiálise aguda (por sessão)

Procedimento excluído

3.09.09.04-0

Hemofiltração (12h)

Procedimento excluído

3.09.09.05-8

Hemofiltração (por sessão)

Procedimento excluído

3.09.09.06-6

Hemoperfusão (por sessão)

Procedimento excluído

3.09.09.09-0

Plasmaférese (por sessão)

Procedimento excluído

3.09.09.12-0

Ultrafiltração (por sessão)

Procedimento excluído

3.09.09.07-4

Implante cirúrgico de cateter de longa permanência para hemodiálise

Passou para o código 3.09.13.10-1, com a descrição "Implante cirúrgico de cateter de
longa permanência para hemodepuração"

3.09.09.08-2

Implante por punção de cateter para hemodiálise

Passou para o código 3.09.13.11-0, com a descrição ""Implante por punção de cateter
para hemodepuração", com porte 3B, auxiliar 0 e porte AN 0

3.09.09.10-4

Retirada cirúrgica de cateter de longa permanência para hemodiálise

Passou para o código 3.09.13.12-8, com a descrição "Retirada cirúrgica de cateter de
longa permanência para hemodepuração"

3.09.09.11-2

Retirada de cateter para hemodiálise

Passou para o código 3.09.13.13-6, com a descrição "Retirada de cateter para
hemodepuração"

3.09.09.13-9

Hemodepuração de casos agudos (sessão hemodiálise, hemofiltração,
hemodiafiltração isolada, plasmaferese ou hemoperfusão) até 4 horas ou fração

Procedimento incluído com porte 4B, custo opercaional 14,00, auxiliar 0 e porte AN 0

3.09.09.14-7

Hemodepuração de casos agudos (sessão hemodiálise, hemofiltração,
hemodiafiltração isolada, plasmaferese ou hemoperfusão) - até 12 horas

Procedimento incluído com porte 5B, custo operacional 18,00, auxiliar 0 e porte AN 0

3.10.05.09-8

Cisto de colédoco - tratamento cirúrgico

Procedimento reincluído. Porte 8C, auxiliar 1 e porte AN 5

3.10.08.01-1

Diálise peritoneal (por sessão)

Descrição alterada para "Diálise peritoneal intermitente - agudo ou crônico” (por sessão)

3.10.08.04-6

Diálise peritoneal contínua por dia

Descrição alterada para “Diálise peritoneal automática (APD) - treinamento (agudo ou
crônico)”, com porte alterado para 6B, custo opercional 17,00, auxiliar 0 e porte AN 0

3.10.08.11-9

Diálise peritoneal automática por mês (agudo ou crônico)

Procedimento incluído com porte 10A, custo operacional 50,00, auxiliar 0 e porte AN 0

4.01.03.05-6

Potencial evocado Steady State (ASSR)

Descrição alterada para "Potencial evocado estacionário (Steady State)" e porte para 3C

4.01.03.20-0

Eletroencefalograma especial: terapia intensiva, morte encefálica, EEG prolongado

Descrição alterada para "Eletroencefalograma especial: terapia intensiva, morte
encefálica, EEG prolongado (até 2 horas)", porte 3B

ALTERAÇÕES

4.01.03.49-8

Pesquisa de potenciais evocados auditivos cerebral (PEA-TC)

Descrição alterada para "Potencial evocado auditivo de tronco cerebral" e porte para 3C

4.01.03.56-0

Potenciais auditivos tardios - P300

Descrição alterada para "Potencial evocado P300"; e porte para 3C

4.01.03.57-9

Potencial evocado auditivo de média latência (PEA-ML)

Descrição alterada para "Potencial evocado auditivo de média latência (PEA-ML)
bilateral, e custo operacional para 7,950

4.01.03.58-7

Potencial evocado cirúrgico para localização sensorial

Descrição alterada para "Potencial somato-sensitivo para localização funcional da área
central (monitorização por hora) e porte para 3B

4.01.03.63-3

Potencial visual evocado - binocular (PEV)

Descrição alterada para "Potencial visual evocado (PEV)", com porte 3C

4.01.03.99-4

Item 2: Aos procedimentos previstos nos códigos 4.01.03.57-9 e 4.01.03.61-7,
quando realizados bilateralmente, o porte para o segundo lado equivalerá a
70% do previsto para o primeiro lado

Excluído

4.02.01.14-7

Enteroscopia

Incluído o custo operacional 63.139

4.02.01.33-3

Endoscopia digestiva alta com cromoscopia

Procedimento incuído com porte 4A e custo operacional 13,90

4.02.02.74-7

Endoscopia digestiva alta com cromoscopia e biópsia e/ou citologia

Procedimento incluído com porte 4B e custo opercaional 15,450

4.02.02.75-5

Colonoscopia com tratamento de fístula

Procedimento incluído com porte 6C e custo operacional 9,835

4.09.01.12-2

Abdome total (inclui pelve)

Descrição alterada para "Abdome total (inclui abdome inferior)"

Estando as partes envolvidas de
acordo com as alterações
contidas nesta Resolução,
firmam o presente documento.
São Paulo, 28 de março de 2007
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