
Aparelho urinário

(Para administração de agentes quimioterapêuticos, use 96545 em adição ao procedimento primário)

(Para exploração retroperitoneal, abcessos, tumores ou quistos, ver 49010, 49060, 49200,49201).

Exploração renal não necessitando de outros procedimentos específicos 140

Drenagem de abcesso renal, peri-renal ou hematoma; aberto 120

Percutânea. ( 80

Nefrostomia, nefrotomia com drenagem 130

Nefrolitotomia; Remoção de cálculo

Reintervenção por cálculo 230

complicada por anomalia congénita do rim 230

Remoção de grande cálculo preenchendo a pélvis renal e cálices.

(Inclui Pielolitotomia anatrófica)

Nefrostopielolitotomia percutânea ou pielostolitotomia. c/ ou s/ dilatação

endoscópica, litotrícia, colocação de duplo J, ou extração c/ dormia. Cálculo > 2 cm

Rim
Incisão

50010

50020

50021

50040

50060 Nefrolitotomia c/ remoção de cálculo 50060-50075

50065

50070

50075

50080

Para supervisão radiológica e interpretação ver 75989)

Idem,

200

280

250

Cálculo com cerca de 2 cm 23050081

Para nefrostomia sem nefrostolitotomia, ver 50040, 50395, 52334.

Para orientação fluoroscópica ver 76000, 76001.

23Acta Urológica 2002, 19; 3: 23-43

Após uma reunião convocada pelo Bastonário com todos os Colégios de especialidade, decidiu-se elaborar

uma nova tabela de Nomenclatura de Actos Médicos no sentido de uniformização com os vários Sub-Sistemas

de Saúde. Foi decidido adoptar a tabela da Associação Americana de Medicina (AMA) adaptando-a à nossa

realidade.

Iniciou-se então um longo trabalho de todos os elementos da Direcção deste Colégio, com destaque para o

Dr. Garção Nunes o qual realizou o trabalho de tradução do texto Americano bem como a coordenação de todo

o trabalho que culminou com o envio ao Conselho Nacional Executivo do projecto da nova Tabela de

Nomenclatura.
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50100

50125

50200*

50205

50220

50225

50226

50236

50240

50280

50290

50320

50340

50360

50365

50370

Transsecção ou reposicionamento de vasos renais aberrantes 180

com drenagem. Pielostomia 130

(Para Excisão de tumores ou quistos retroperitoneais, ver 49200, 49201).

Biopsia renal; percutânea, por trocar ou por agulha.

Por exposição cirúrgica do rim 140

Nefrectomia, incluindo ureterectomia parcial. Qualquer via incluindo ressecção de costela; 180

Complicada por cirurgia prèvia no mesmo rim 220

Nefrectomia radical 220

Através de incisões separadas ou combinada com via endoscópica 280

Nefrectomia parcial 220

Excisão ou marsupialização de quisto(s) do rim, parapiélicos 170

Excisão ou marsupialização de quisto(s) cortical 150

(Para diálise, ver 90935-90999).

De dador vivo 280

Nefrectomia do receptor (procedimento separado) 180

Alotransplantação renal, implantação de enxerto; excluída a nefrectomia do dador e receptor. 400

C/ nefrectomia do receptor 480

Nefrectomia de rim transplantado 200

(Procedimento separado)

Idem,

(Para supervisão ou interpretação radiológica, ver 76003, 76360, 76942).

(Para aspiração por agulha, preparação e interpretação das lâminas – ver 88170-88173).

Idem,

Idem,

Idem

Idem

50120

50130

50135

50230

50234

50300

Pielotomia; com exploração. 130

(

com remoção de cálculo. 150

(Pielolitotomia, inclui Pielolitotomia de coágulo).

complicada. (i.e.; 200

80

, com linfadenectomia regional e/ou excisão de trombo na veia cava. 300

Nefrectomia com ureterectomia total e cistectomia perimeática. 270

Através da mesma incisão

Nefrectomia em dador, com preparação e manutenção do enxerto; de cadáver unilateral 200

ou bilateral.

P/endoscopia renal efetuada em conjunto c/ este procedimento ver 50570-50580)

Idem,

Idem, Reintervenção ou rim com anomalia congênita)

Para administração de agentes anticarcinogénicos, (use 99070 em adição ao procedimento primário).

Idem

(Quando existir ressecção e reconstrução da V. Cava – usar 37799).

Excisão

Transplantação Renal
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50380

50390

50392

50393

50394

50395

50396

50398*

50400

50525

50540

Auto transplantação renal, reimplantação do rim. 450

Aspiração e/ou injecção de quisto renal ou pélvis renal por agulha, percutânea. 100

Nefrostomia percutânea para introdução de cateter na pélvis renal para drenagem e/ou injecção. 100

Introdução de cateter uretérico ou duplo J, no ureter, através da pélvis renal para drenagem 130

e/ou injeção, percutânea.

Injeção para pielografia (como nefrostograma, pielostograma, pieloureterograma anterogrado) 20

através de nefrostomia ou tubo de pielostomia, ou cateter uretérico

Introdução de guia na pélvis renal e/ou ureter com dilatação para estabelecer trajecto de 130

nefrostomia, percutânea.

Estudos manométricos através de nefrostomia ou tubo de pielostomia, ou cateter uretérico. 5

Mudança de nefrostomia ou tubo de pielostomia 40

(Para controle com fluoroscopia, use 76000).

Pieloplastia, operação plástica na pélvis renal, com ou sem operação plástica no ureter, 200

nefropexia, nefrostomia, pielostomia, ou incisão uretérica; simples.

Encerramento de fistula nefrovisceral (i.e., renocólica), incluindo reparação visceral, 300

por via abdominal.

Sinfisiotomia para rim em ferradura com ou sem pieloplastia e/ou outros procedimentos 280

plásticos, unilateral ou bilateral (uma operação).

(Para cirurgia de banca, use autotransplantação como procedimento primário e adicione

o procedimento secundário –i.e. nefrectomia parcial, nefrolitotomia- e use o modoficador

–50 ou 09951)

(Para supervisão radiológica e interpretação, ver 74425, 74470, 76003, 76365, 76938).

(Para aspiração com agulha fina, preparação e interpretação de lâminas, ver 88170-88173)

(Para supervisão radiológica e interpretação, ver 74475, 76365, 76938).

(Para supervisão radiológica e interpretação, ver 74480, 76003, 76365, 76938).

(Para supervisão radiológica e interpretação, ver 74425).

(Para supervisão radiológica e interpretação, ver 74475, 74480, 74485).

(Para nefrostolitotomia, ver 50080, 50081).

(Para nefrostomia percutânea retrógrada, use 52334).

(Para cirurgia endoscópica, ver 50551 – 50561).

(Para supervisão radiológica e interpretação, ver 74425, 74475, 74480).

(Para supervisão radiológica e interpretação, ver 75984).

Introdução

Reparação

50405

50500

50505

50520

50526

Idem,

Idem

Idem,

Complicada (anomalia congênita do rim, pieloplastia secundária, rim único, calicoplastia). 240

Nefrorrafia, sutura de ferida ou lesão do rim. 180

, complicada 240

Encerramento de fistula nefrocutânea ou pielocutânea 240

via torácica 300
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Endoscopia

Outros procedimentos

Incisão

(Para abastecimento e materiais, use 99070).

, com cateterismo uretérico, com ou sem dilatação do ureter. 80

com biopsia 60

com fulguração, com ou sem biopsia. 70

com introdução de substância radioactiva com ou sem biopsia

e/ou fulguração

com cateterização uretérica, com ou sem dilatação do ureter. 80

com biopsia 60

com fulguração, com ou sem biopsia. 70

com introdução de substância radioactiva, com ou sem biopsia e/ou fulguração. 70

com remoção de corpo estranho ou cálculo 80

Litotrícia extracorporal por ondas de choque (por sessão) 50

Ureterolitotomia; 1/3 superior do ureter. 130

1/3 médio do ureter 130

50551

50561

50570

50575

50600

50605

Endoscopia renal através de nefrostomia ou pielostomia já estabelecidos, com ou sem irrigação, 50

instilação, ou ureteropielografia.

70

com remoção de corpo estranho ou cálculo. 80

Endoscopia renal através de nefrotomia ou pielotomia, com ou sem irrigação, instilação, 50

ou ureteropielografia.

com endopielotomia (inclui cistoscopia, ureteroscopia, dilatação do ureter 180

e junção ureteropiélica, incisão da junção ureteropiélica e inserção de cateter duplo

J de endopielotomia).

Ureterotomia com exploração ou drenagem (procedimento separado) 120

Ureterotomia para introdução de cateter duplo J. 120

50553

50555

50557

50559

50572

50574

50576

50578

50580

50590

50610

50620

Idem

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem

Idem,

(Quando os procedimentos 50570-50580 constituem um “serviço” bem identificado,

eles podem ser somados a 50045 e 50120).

(Para nefrotomia, ver 50045). (Para pielotomia, ver 50120).

Idem,

(Para endoscopia uretérica efectuada em conjunto com este procedimento,

ver 50970-50980)

Para colocação por uretrocistoscopia, use 52332.

Ureter
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50630

50684

50770

50780

Idem

(Para ureterolitotomia transvesical, ver 51060)

(Para cistostomia com extração de cálculo uretérico, com cesto, ver 51065)

(Para extração endoscópica ou manipulação de cálculo uretérico, ver 50080, 50081, 50561,

50961, 50980, 52320-52330, 52336, 52337)

(Para supervisão radiológica e interpretação, ver 74425)

(Códigos 50780-50785 incluem procedimentos minor para prevenção de refluxo vesico-uretérico)

(Quando combinada com cistouretroplastia ou revisão do colo vesical, ver 51820)

1/3 inferior do ureter. 150

Injecção para ureterografia ou ureteropielografia através de ureterostomia ou de cateter uretérico. 20

60

20

Transureteroureterostomia, (anastomose do ureter ao ureter contralateral) 200

Ureteroneocistostomia, (anastomose de ureter simples à bexiga) 160

Excisão

Introdução

Reparação

(Para ureterocelo, ver 51535, 52300)

Ureterectomia, com cistectomia peri-meática (Procedimento separado) 160

Ureterectomia total, ureter ectópico, via combinada abdominal, via vaginal e/ou perineal. 200

Estudos manométricos através de ureterostomia ou de cateter uretérico 5

Mudança de cateter de ureterostomia.

Injecção para visualização de conduto íleal e/ou ureteropielografia.

Ureteroplastia, (operação plástica do ureter) (i.e.; aperto) 140

Ureterólise, com ou sem reposicionamento do ureter por fibrose retroperitoneal 180

Ureterólise por sindroma da veia ovárica 120

Ureterólise por ureter retrocava, com reanastomose do aparelho urinário superior ou da veia cava. 160

Revisão de anastomose urinário-cutânea. (qualquer tipo de urostomia) 120

Com reparação de defeito da aponevrose e hérnia 160

Ureteropielostomia, (anastomose do ureter e pelvis renal) 200

Ureterocalicostomia, (anastomose do ureter ao cálice renal) 220

Ureteroureterostomia 140

Anastomose de ureter duplo à bexiga 180

Com extensa modelagem uretérica 200

50650

50660

50686

50688

50690

50700

50715

50722

50725

50727

50728

50740

50750

50760

50782

50783

(Para supervisão radiológica e interpretação, ver 74425)

(Para supervisão radiológica e interpretação, ver 74425)

Idem

Idem,
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50785

50800

50815

50840

50845

50860

50900

50920

50930

50953

50955

50957

50972

50974

50976

50980

Idem,

Idem,

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem,

Idem,

Com “Bexiga Psóica” ou retalho vesical (Op. Boari) 200

Ureteroenterostomia, anastomose directa do ureter ao intestino 160

Conduto ureterocolon, incluindo anastomose intestinal. 250

Substituição de todo ou parte do ureter por segmento intestinal, incluindo anastomose intestinal. 400

Apêndico-vesicostomia cutânea 200

Ureterostomia cutânea unilateral 140

Ureterorrafia, sutura do ureter (procedimento separado) 120

Encerramento de fistula ureterocutânea 150

Encerramento de fistula ureterovisceral (incluindo reparação visceral) 200

com cateterismo uretérico, com ou sem dilatação do ureter 80

, com biopsia 100

, com fulguração e/ou incisão, com ou sem biopsia 120

Com cateterismo uretérico, com ou sem dilatação do ureter 80

Com biopsia 100

Com fulguração e/ou incisão, com ou sem biopsia 120

Com remoção de corpo estranho ou cálculo 150

50810

50820

50825

50830

50951

50959

50961

50970

50978

Ureterosigmoidostomia, com criação de bexiga sigmóide e estabelecimento de colostomia 300

abdominal ou perineal, incluindo anastomose intestinal.

Conduto ureteroileal (bexiga íleal), incluindo anastomose intestinal (operação de Bricker). 250

Derivação continente, incluindo anastomose intestinal usando qualquer segmento de 400

intestino delgado e/ou grosso. (Bolsa de Kock ou enterocistoplastia de Camey).

Desderivação urinária. (i.e., desfazer conduto ureteroileal, ureterosigmoidostomia ou 400

ureteroenterostomia e efectuar ureteroureterostomia ou ureteroneocistostomia)

Endoscopia uretérica através de ureterostomia estabelecida, com ou sem irrigação, instilação, 80

ou ureteropielografia

, Com inserção de substância radioactiva, com ou sem biopsia e/ou fulguração 120

Com remoção de corpo estranho ou cálculo 150

Endoscopia uretérica através de ureterotomia, com ou sem irrigação , instilação, 80

ou ureteropielografia.

Com inserção de substância radioactiva, com ou sem biopsia e/ou fulguração. 120

(Para combinação de 50800-50820 com cistectomia, ver 51580-51595)

Idem

(não incluído o fornecimento de material)

(Quando os procedimentos 50970-50980 constituem um serviço bem identificado, podem

ser adicionados a 50600)

(Para ureterotomia, ver 50600)

Idem,

(não inclui fornecimento de material)

Endoscopia
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Bexiga

Incisão

Excisão

51000

51005

51010

51020

51030

51040

51045

51050

51060

51080

51500

51520

51525

51550

51555

51565

51570

51580

51590

Aspiração da bexiga por agulha 15

Aspiração da bexiga por trocar ou cateter 20

Com inserção de cateter supra-púbico 30

Cistotomia ou cistostomia; com fulguração e/ou inserção de material radioactivo 110

, Com destruição de lesão intravesical por criocirurgia 110

Cistostomia, cistotomia com drenagem 110

Cistotomia, com inserção de cateter uretérico ou duplo J 120

Cistolitotomia, cistotomia com remoção de cálculo, sem ressecção do colo vesical 120

Ureterolitotomia transvesical 140

Drenagem de abcesso do espaço perivesical ou prévesical 110

Excisão de quisto do úraco, com ou sem reparação de hérnia umbilical 110

Cistotomia; para excisão simples do colo vesical (procedimento separado) 130

, Para excisão de divertículo vesical, simples ou múltiplos (procedimento separado) 180

Cistectomia parcial; simples 140

Complexa (i.e., pós-radioterapia, cirurgia prévia ou localização difícil) 160

Cistectomia, parcial, com reimplantação do(s) ureter(es) na bexiga (ureteroneocistostomia) 200

Cistectomia, total; (procedimento separado) 230

Cistectomia total, com ureterosigmoidostomia ou ureterostomia cutânea; 350

Cistectomia, total, com conduto ureteroíleal ou bexiga sigmóide, incluindo anastomose

intestinal;

Idem,

Idem

Idem

51065

51530

51535

51575

51585

51595

Cistotomia, com extração de cálculo uretérico por “cesto” e/ou fragmentação com litotrícia 140

de contacto

Para excisão de tumor vesical. 140

Cistotomia para excisão, incisão ou reparação de ureterocelo 110

(para Excisão transuretral, ver 52300)

Com linfadenectomia pélvica bilateral, incluindo gânglios da ilíaca externa, hipogástrica, 280

e obturador.

Com linfadenectomia pélvica bilateral, incluindo gânglios da ilíaca externa, hipogástrica 380

e obturador

400

Com linfadenectomia pélvica bilateral, incluindo gânglios da ilíaca externa, hipogástrica 450

e obturador.

Idem,

(para resseção endoscópica transuretral, ver 52234-52240, 52305)

Idem,

Idem,

Idem,
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51596

51597

51600

51726

51741

51798

Cistectomia, completa, com derivação continente, qualquer técnica, usando qualquer 500

segmento intestinal (delgado ou grosso) para construção de neobexiga.

Exenteração pélvica, completa, para tumor vesical, prostático ou uretral, com remoção 550

da bexiga e transplantação uretérico, com ou sem histerectomia e/ou resseção abdomino-perineal

do recto e colon , com colostomia, ou qualquer outra combinação

Injecção para cistografia ou uretrocistografia miccional 6

10

de

4

Cistomanometria (i.e., equipamento electrónico calibrado) 4

Urofluxometria (i.e., equipamento electrónico calibrado) 1

Estudo urodinâmico do aparelho urinário inferior ( 8

Introdução

Urodinâmica

(Para cateterização da bexiga, ver 53670, 53675)

(para supervisão radiológica e interpretação, ver 74430)

(para supervisão radiológica e interpretação, ver 74450)

Idem,

(para supervisão radiológica e interpretação, ver 74430, 74455)

(51725 foi eliminado)

(51736 foi eliminado)

inclui urofluxometria, cistomanometria,

estudos de pressão miccional com P.abd., e perfilometria)

51605

51610

51700

51705

51710

51715

51720

51772

51784

51785

51792

51795

51797

Injecção e colocação de “corrente metálica” para contraste e/ou uretrocistografia

“corrente metálica”

Injecção para uretrocistografia retrógrada

Irrigação vesical, simples, lavagem e/ou instilação 8

Mudança de tubo de cistostomia; simples 10

Complicada 12

Injecção endoscópica de material de implante no tecido submucoso ou uretra e/ou colo vesical 140

Instilação vesical de agente anticarcinogénico (incluindo tempo de retenção) 10

As alíneas seguintes (51726-52797), podem ser usadas separadamente ou em qualquer combinação.

Todos os procedimentos nesta secção implicam que estes serviços são efectuados por, ou sob supervisão de um médico;

todos os instrumentos, equipamentos, líquidos, gases, sondas, cateteres, medicamentos, luvas, tabuleiros, tubos e outros

materiais esterilizados não estão incluídos nos honorários médicos.

Perfilometria de pressão uretral (perfil de pressão de encerramento uretral, qualquer técnica) 2

Estudo electromiográfico do esfíncter anal ou uretral sem uso de agulhas; qualquer técnica 3

Estudo electromiográfico do esfíncter anal ou uretral com agulhas; qualquer técnica 3

Resposta evocada a estimulos (i.e., medição do tempo de latência do reflexo bulbocavernoso) 4

Estudos de pressão miccional; pressão vesical miccional; qualquer técnica 3

Pressão miccional intra-abdominal (rectal, gástrica, estoma intestinal, intra-peritoneal) 2
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51799

51820

51840

51860

51865

51880

51920

51960

51980

52000

52005

Idem,

Idem,

Com estudo electromiográfico do esfincter anal ou uretral; com ou sem agulhas; qualquer técnica 10

Cistouretroplastia com ureteroneocistostomia unilateral ou bilateral 250

Vesicouretropexia anterior, ou uretropexia (i.e., Marshall-Marchetti-Krantz, Burch); simples 150

Cistorrafia, sutura de ferida vesical , lesão ou rotura; simples 100

Complicada 150

Encerramento de cistostomia (fistula vesico-cutânea) 80

Encerramento de fístula vesico-uterina 180

Enterocistoplastia, incluindo anastomose intestinal 300

Vesicostomia cutânea 100

Os procedimentos endoscópicos estão listados de maneira a que os procedimentos principais possam ser identificados, sem

ter que se listar todos os actos minor efectuados no mesmo procedimento.

Por exemplo: meatotomia, calibração uretral e/ou dilatação da uretra, uretroscopia, e cistoscopia prévios a uma resseção

transuretral da próstata; cateterização uretérico após extração de cálculo uretérico; uretrotomia interna e fulguração do colo

vesical quando se faz uretrocistoscopia, na síndrome uretral feminina.

Quando um procedimento secundário requer um gasto de tempo e esforço adicional significativos, podem ser identificados

por adição ou com o modificador –22 ou 09922.

Por exemplo: Uretrotomia efectuada devido a aperto ou esclerose do colo já existentes e documentados.

Uretrocistoscopia (procedimento separado) 30

Uretrocistoscopia, com cateterização uretérico, com ou sem irrigação, instilação ou ureteropielografia. 40

Reparação

Endoscopia – Cistoscopia, Uretroscopia, Uretrocistoscopia

51800

51841

51845

51900

51925

51940

52007

Cistoplastia ou cistouretroplastia, operação plástica à bexiga e/ou colo vesical (Plastia Y-V 200

do colo vesical), qualquer procedimento, com ou sem resseção do bordo posterior do colo vesical.

Complicada (i.e., intervenção de recidiva) 200

–“ tipo Pereyra”

Suspensão abdomino-vaginal do colo vesical, com ou sem controlo endoscópico (i.e., Stamey, 150

Raz, Pereyra modificado)

Encerramento de fistula vesico-vaginal, via abdominal 200

Com histerectomia 220

Encerramento de extrofia da bexiga 400

Com Biopsia, do ureter e/ou pélvis renal 40

Idem,

(Para uretropexia -, ver 57289)

Para via vaginal, ver 57320-57330

Idem,

Para encerramento de fístula vesico-entérica, ver 44660-44661

Para encerramento de fístula recto-vesical, ver 45800-45805

Ver também 54390

Idem,

(52010 foi eliminado)
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Cirurgia transuretral

Uretra e Bexiga

52204

52235

52240

52250

52260

52265

52270

52275

52276

52277

52282

52283

52290

52300

52301

52305

52315

52318

Uretrocistoscopia, com biopsia 40

Tumor(s) vesicais médios (2 a 5,0 cm) 150

Grandes tumor(s) vesicais 200

Uretrocistoscopia com inserção de substância radioactiva, com ou sem biopsia ou fulguração 60

Uretrocistoscopia, com dilatação da bexiga para cistite intersticial; anestesia geral ou raquianestesia 50

, com anestesia local 50

Uretrocistoscopia com uretrotomia interna; sexo feminino 70

, sexo masculino 70

Uretrocistoscopia com uretrotomia interna sob visão directa 100

Uretrocistoscopia, com incisão do esfíncter externo (esfincterotomia) 120

Uretrocistoscopia, com inserção de endoprótese uretral (“stent”) 120

Uretrocistoscopia, com injecção de esteróides no aperto 50

Uretrocistoscopia; com meatotomia uretérica, unilateral ou bilateral 80

, com incisão ou fulguração de ureterocelo(s) ortotópico, unilateral ou bilateral 100

, com incisão ou fulguração de ureterocelo(s) ectópico, unilateral ou bilateral 100

, com incisão ou resseção do orifício do divertículo vesical, simples ou múltiplos 100

, complicado 80

complicado ou grande (> 2,5 cm) 150

52214

52224

52234

52281

52285

52310

52317

Uretrocistoscopia, com fulguração (incluindo criocirurgia ou LASER) do trigono, colo vesical, 60

fossa prostática, uretra ou glândulas peri-uretrais

Uretrocistoscopia, com fulguração (incluindo criocirurgia ou LASER) ou tratamento 80

de lesõe(s) MINOR (menos de 0,5 cm) com ou sem biopsia

Uretrocistoscopia, com fulguração (incluindo criocirurgia ou LASER) e/ou resseção 120

de pequeno(s) tumor(es) (0,5 a 2 cm)

Uretrocistoscopia, com calibração e/ou dilatação de estenose ou aperto da uretra, com 50

ou sem meatotomia, com ou sem procedimento de injecção para cistografia , ambos os sexos

Uretrocistoscopia para tratamento da síndroma uretral na mulher com qualquer ou com todos 50

os procedimentos seguintes: meatotomia uretral, dilatação uretral, uretrotomia interna, lise de

fibrose septal uretrovaginal, incisões laterais do colo vesical, e fulguração de pólipo(s) da uretra,

colo vesical e/ou trígono

Uretrocistoscopia, com remoção de corpo estranho, cálculos, ou “duplo J” uretérico, da uretra 60

ou bexiga (procedimento separado); simples

Cistolitolapaxia; esmagamento ou fragmentação de cálculos por qualquer meio, na bexiga 120

e remoção de fragmentos; simples ou pequeno (menos de 2,5 cm)

Idem,

Idem,

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem,
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Ureter e Pélvis renal

Colo vesical e Próstata

A colocação ou remoção de cateter duplo J temporário durante uma uretrocistoscopia de diagnóstico ou terapêutica, está

incluída em 52320-52339 e não deve ser reportada separadamente.

Para inserção de um duplo J durante uma uretrocistoscopia de diagnóstico ou terapêutica, deve usar o código 52332, em

adição ao procedimento(s) primário efectuado, e use o modificador -51 ou 09951, conforme o mais adequado. O código

52332 usa-se para identificar um procedimento unilateral, excepto quando especificado em contrário.

Para inserção bilateral de duplo J, deve-se usar o código 52332, e modificador –50 ou 09950, conforme o mais adequado.

Para identificar a extração de duplo J por uretrocistoscopia, ver códigos 52310,52315 e use o modificador –58 ou 09958, como

mais adequado.

Uretrocistoscopia (incluindo cateterismo uretérico); com remoção de cálculo uretérico 100

com injecção de implante suburetérico. 120

com manipulação , sem remoção de cálculo uretérico 100

Uretrocistoscopia, com inserção de duplo J 60

com remoção ou manipulação de cálculos (cateterismo uretérico incluído) 160

, com litotrícia (cateterismo uretérico incluído) 180

com biopsia e/ou fulguração de lesão 150

com resseção de tumor 180

Incisão transuretral da próstata 100

Ressecção transuretral do colo vesical (procedimento separado) 100

Dilatação transuretral da uretra prostática com balão, qualquer método 70

52320

52327

52330

52332

52336

52337

52338

52339

52450

52500

52510

52325

52334

52335

52340

52601

52606

Idem,

(Para nefrostolitotomia percutânea, ver 50080, 50081; para estabelecimento único de trajecto de

nefrostomia, ver 50395)

(para supervisão radiológica e interpretação, ver 74485)

(para outras abordagens, ver 55801-55845)

com fragmentação de cálculo uretérico 140

(i.e., técnica por ultra-sons, electrohidráulica, pneumático ou LASER)

Uretrocistoscopia com inserção de guia metálico uretérico através do rim para estabelecer 80

nefrostomia percutânea, retrógrada

Uretrocistoscopia, com ureteroscopia e/ou pieloscopia (inclui dilatação do ureter e/ou junção 120

pielo-uretérico por qualquer método);

Uretrocistoscopia com incisão, fulguração, ou ressecção de válvulas congénitas da uretra 100

posterior, ou obstrução congénita por hipertrofia de pregas da mucosa

Ressecção transuretral (electrocirúrgica) da próstata, incluindo controlo da hemorragia 180

pós-operatória, completa (Incluídos vasectomia, meatotomia, uretrocistoscopia, calibração

uretral e/ou dilatação, uretrotomia interna)

Fulguração transuretral de hemorragia pós-operatória, ocorrendo depois do tempo habitual 60

de follow-up (30º dia)

Idem,

Idem,

Idem,

Idem

Idem,

Idem,
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52612

52647

52648

Ressecção transuretral da próstata; 1º procedimento de ressecção em dois tempos 90

(ressecção parcial)

Coagulação da próstata com LASER (intersticial), incluindo controlo da hemorragia 130

pós-operatória, (Incluídos vasectomia, meatotomia, uretrocistoscopia, calibração uretral

e/ou dilatação, uretrotomia interna)

Vaporização da próstata com “LASER de contacto”/Electrovaporização, com ou sem 180

ressecção transuretral da próstata, incluindo controlo da hemorragia pós-operatória,

(Incluídos, vasectomia, meatotomia, uretrocistoscopia, calibração uretral e/ou dilatação,

uretrotomia interna)

30

52614

52620

52630

52640

52700

53000

53010

53020

53025

53040

53060

53080

53085

53200

53210

53215

53220

Segundo procedimento de ressecção em dois tempos 90

Ressecção transuretral; de tecido obstrutivo residual depois de 90 dias do pós-operatório. 60

Ressecção de tecido obstrutivo “recidivado”, após mais de um ano de pós-operatório 180

Ressecção/Incisão de esclerose do colo vesical pós-operatória 100

Drenagem transuretral de abcessos prostáticos 100

(Para endoscopia, ver cistoscopia, uretroscopia, uretrocistoscopia, 52000-52700)

(Procedimentos de injecção para uretrocistografia, ver 51600-51610)

Uretrotomia ou uretrostomia, externa (procedimento separado); uretra pendular 80

em uretra perineal, externa 100

Meatotomia, corte do meato (procedimento separado) 30

em criança 30

Drenagem de abcesso periuretral profundo

Drenagem de abcesso ou quisto de glândulas de Skene 30

Drenagem de extravasão urinária perineal; não complicada (procedimento separado) 30

complicada 90

Biopsia da uretra 50

Uretrectomia total, incluindo cistostomia; sexo feminino 150

sexo masculino 180

Excisão ou fulguração de carcinoma da uretra 50

Uretra

Incisão

Excisão

Idem,

Idem,

(para abcesso subcutâneo, ver 10060, 10061)

Idem,

Idem,
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53230

53235

53240

53250

53260

53265

53270

53275

53400

53405

53410

53425

53430

53440

53442

53449

53460

53502

53505

53510

Excisão de divertículo uretral (procedimento separado); sexo feminino 130

sexo masculino 120

Marsupialização de divertículo da uretra, ambos os sexos 100

Excisão de glândula bulbouretral (glândula de Cowper) 130

Excisão ou fulguração de pólipo(s) uretrais, uretra distal 70

de carúncula da uretra 50

de glândula de Skene 50

de prolapso uretral 50

(Para hipospádias, ver 54300-54352)

Uretroplastia; primeiro tempo, por fístula, divertículo, ou aperto (i.e., tipo Johannsen) 130

Segundo tempo (reconstrução da uretra), incluindo derivação urinária 160

Uretroplastia; Reconstrução em um tempo da uretra anterior, sexo masculino 180

, 2º tempo 140

Uretroplastia, reconstrução da uretra feminina 200

Operação para correcção da incontinência urinária masculina, com ou sem introdução 220

Remoção de prótese perineal introduzida para continência 100

Correcção cirúrgica de anomalia hidráulica do esfíncter insuflável 150

Uretromeatoplastia, com excisão parcial de segmento da uretra distal

(procedimento tipo Richardson)

Uretrorrafia, sutura de lesão ou ferida uretral, sexo feminino 90

Uretrorrafia, sutura de lesão ou ferida uretral, peniana 90

, perineal (bulbar) 100

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem

Idem

Reparação

53415

53420

53443

53445

53447

53450

Uretroplastia, transpúbica ou perineal, um tempo, para reconstrução ou reparação da uretra 250

prostática ou membranosa

Uretroplastia, reconstrução ou reparação em dois tempos da uretra prostática ou membranosa, 200

1º tempo

de prótese

Uretroplastia com tubulização da uretra posterior e/ou bexiga (inferior), para incontinência 220

(i.e., Tenago, Leadbetter)

Operação para correcção de incontinência urinária, com colocação de esfíncter insuflável 220

na uretra ou colo vesical, incluindo a colocação de bomba e reservatório

Remoção, reparação ou substituição de esfíncter insuflável incluindo reservatório e/ou bomba 220

e/ou “cuff”

Uretromeatoplastia, com “avanço” de mucosa 100

100

(para meatotomia, ver 53020, 53025)
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53515

53520

53600

53601

53621

53660

53661

53665

53670

53675

53850

53852

54000

54001

Idem,

(Para encerramento de fístula uretrovaginal, ver 57310)

(Para encerramento de fístula uretrorectal, ver 45820, 45825)

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

prostatomembranosa 150

Encerramento de uretrostomia ou fístula uretrocutânea, sexo masculino (procedimento separado)

(Para supervisão radiológica e interpretação, ver 74458)

Dilatação de estenose da uretra por passagem de sonda ou dilatador uretral, sexo masculino; inicial 20

seguintes 20

seguintes 20

Dilatação da uretra feminina; inicial 30

seguintes 20

Dilatação da uretra feminina, com anestesia geral ou raquianestesia 50

Cateterismo da uretra; simples 5

complicada (pode incluir remoção difícil do balão da algália) 25

(53800 foi eliminado. Deve usar 81020)

Destruição transuretral de tecido prostático; por termoterapia com microondas 30

termoterapia por radiofreqüência 40

Incisão do prepúcio, dorsal ou lateral (procedimento separado; recém-nascido 20

excepto recém-nascido 25

100

Dilatação de estenose da uretra ou colo vesical por passagem de sonda ou dilatador uretral, 50

sexo masculino, com anestesia geral ou raquianestesia

Dilatação de estenose da uretra por passagem de sondas filiformes e seguintes, sexo masculino, 30

inicial

Incisão e drenagem do pênis, profundo 30

Manipulação

Outros procedimentos

Incisão

53605

53620

54015

Aparelho Genital Masculino

Pénis

(Para abcessos subcutâneos e da pele, ver 10060-10160)
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Destruição

Excisão

Introdução

54050

54065

54135

54230

54231

Destruição de lesõe(s) do pênis (i.e., condiloma, papiloma, molusco contagioso, vesículas 10

herpéticas), simples: química

Destruição de lesõe(s) extensa do pénis, (i.e., condiloma, papiloma, molusco contagioso, 45

vesículas herpéticas), por qualquer método

em continuidade com linfadenectomia pélvica bilateral, incluindo gânglios da ilíaca 400

externa, hipogástrica e obturador

Injecção para cavernosografia 5

Cavernosometria dinâmica, incluindo injecção intracavernosa de drogas vasoactivas (i.e., 10

papaverina, fentolamina)

54055

54056

54057

54060

54100

54105

54110

54111

54112

54115

54120

54125

54130

54150

54152

54160

54161

54200

54205

54220

Idem

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

, por electrofulguração 30

por Criocirurgia 30

por LASER 30

por excisão cirúrgica 35

Biopsia cutânea do pênis, (procedimento separado) 20

das estruturas profundas do pénis 25

Excisão de placa peniana (Doença de Peyronie) 125

Com aplicação de enxerto de 5 cm de comprimento 165

com enxerto maior que 5 cm de comprimento 175

Remoção de corpo estranho, do tecido peniano profundo (i.e., prótese) 125

Amputação peniana, parcial 95

completa 150

Amputação peniana radical; com linfadenectomia inguino-fémural bilateral 315

Circuncisão no recém-nascido usando clamp ou outro instrumento; 50

excepto recém-nacido 50

Circuncisão no recém-nascido, com exérese cirúrgica, excepto clamp, ou incisão dorsal; 50

excepto recém-nascido 50

Injecção na doença de Peyronie 8

com exposição cirúrgica da placa 50

Lavagem de corpos cavernosos para tratamento de priapismo 40

(Para destruição ou excisão de outras lesões, ver Pele e tecido celular subcutâneo

Idem,

(para linfadenectomia -procedimento separado- ver 38760-38770)

(para supervisão radiológica e interpretação, ver 74445)
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54235

54240

54250

54312

54324

54326

54332

54360

Injecção nos corpos cavernoso de agente(s) farmacológicos (i.e., papaverina, fentolamina) 5

Pletismografia peniana 35

Teste de tumescência e/ou rigidez nocturna peniana 35

(Para outras uretroplastias, ver 53400-53430)

maior que 3 cm 220

com retalho de pele local (i.e., flip-flap, retalho prepucial) 200

uretroplastia com retalho de pele local e mobilização da uretra 200

Reparação de hipospádias peniano ou penoescrotal num único tempo, requerendo

extensa para correcção de corda e uretroplastia com enxerto de pele tubular e/ou retalho isolado

Correcção cirúrgica de angulação peniana 125

Reparação

(Para revascularização peniana, ver 37788)

Operação plástica do pénis para rectificação de corda (i.e., hipospádias), com ou sem 125

mobilização da uretra

Operação plástica no pénis para correcção de corda ou reparação de hipospádias 1º tempo 150

com ou sem transplantação de prepúcio e/ou retalhos de pele

Uretroplastia, 2º tempo de correcção de hipospádias (incluindo derivação urinária); 200

menos que 3 cm

2º tempo de uretroplastia para correcção de hipospádias, com retalho livre de pele obtido 250

de outro local fora dos genitais (inclui derivação urinária)

3º tempo de uretroplastia para correcção de hipospádias, para libertar o pénis do escroto 150

(i.e., 3º tempo de Cecil)

Reparação de hipospádias distal, num só tempo (com ou sem corda ou circuncisão); 190

com avanço do meato (i.e., Magpi, retalho em V)

com dissecção extensa para correcção de corda e uretroplastia com retalhos de pele 225

local, enxerto de pele, e/ou retalho pediculado isolado

dissecção 275

Reparação de hipospádias perineal num único tempo, requerendo dissecção 290

extensa para correção da corda e uretroplastia com enxerto de pele tubular

e/ou retalho isolado

Reparação de complicações simples de hipospádias (i.e., fistula, aperto, divertículo); 125

por encerramento, incisão, ou;

exigindo mobilização de retalhos pediculados de pele e uretroplastia com retalho 150

pediculado ou enxerto livre (patch)

exigindo dissecção extensa e uretroplastia com retalho pediculado, enxerto livre 225

ou enxerto tubular (inclui derivação urinária)

Reparação de hipospádias complexo, requerendo extensa dissecção e Excisão de estruturas 275

préviamente construídas, incluindo libertação da corda e reconstrução da uretra e pénis,

pelo uso de pele local como enxerto livre , retalho isolado e pele (colhida à distância)

em forma de retalho livre ou pediculado

54300

54304

54308

54316

54318

54322

54328

54336

54340

54344

54348

54352

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,
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54380

54385

54390

54400

54401

54420

54430

54440

54450

54510

54530

54550

54560

Correcção cirúrgica de epispádias, distal ao esfincter externo 290

com incontinência 320

com extrofia da bexiga 375

Colocação de prótese peniana; não insuflável (semi-rígida) 190

Insuflável (auto-controlável) “(monocomponente)” 225

Cirurgia do priapismo com anastomose safeno-cavernosa, unilateral ou bilateral 225

Cirurgia do priapismo com anastomose caverno-esponjosa, unilateral, bilateral 190

Reparação cirúrgica de traumatismo peniano 150

Manipulação do prepúcio incluindo lise de aderências e/ou dilatação 10

de lesões localizadas do testículo 60

Orquidectomia radical, por tumor; por via inguinal 190

Exploração do testículo oculto (via inguinal ou escrotal) 100

Exploração do testículo oculto com exploração abdominal 125

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

54402

54405

54407

54409

54435

54500 15

54505

54520

54535

Remoção ou substituição de prótese peniana não insuflável (semi-rigida) ou insuflável 225

(auto-controlável)

Colocação de prótese peniana insuflável (multi-componentes), incluindo colocação de bomba, 225

cilindros e/ou reservatório

Remoção, reparação ou substituição de prótese peniana insuflável, (multi-componentes), 225

incluindo bomba, e/ou reservatório e/ou cilindros.

Correcção cirúrgica de anomalia hidráulica da prótese insuflável (multi-componentes), incluindo 150

bomba e/ou reservatório e/ou cilindros

Resolução de priapismo com punção/fistulização entre a glande e corpo cavernoso 125

(i.e., com agulha de biopsia, Téc. de Winter)

Biopsia do testículo por agulha (procedimento separado)

Biopsia cirúrgica do testículo (procedimento separado) 40

Orquidectomia simples (incluindo sub-albugínea), com ou sem prótese testicular, via escrotal 100

ou inguinal

com exploração abdominal 200

Manipulação

Excisão

Testículos

(para aspiração com agulha fina, preparação e interpretação de lâminas, ver 88170-88173)

(quando combinada com vesiculodeferentografia ver 55300)

Idem,

(para orquidectomia com reparação de hérnia ver 49505 ou 49507 e 54520)

(para linfadenectomia radical retroperitoneal, ver 38780)
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Reparação

Incisão

Excisão

Reparação

Incisão

Excisão

54600

54620

54640

54650

54660

54670

54680

54700

54820

54830

54840

54860

54861

54900

54901

55000

55040

55041

Resolução cirúrgica de torsão do cordão espermático, com ou sem fixação do testículo contralateral 100

Fixação do testículo contralateral (procedimento separado) 70

Orquidopexia por via inguinal, com ou sem reparação de hérnia 100

Orquidopexia por via abdominal, para testículo intra-abdominal (i.e., Fowler-Stephens) 160

Colocação de prótese testicular (procedimento separado) 95

Orquidorrafia por traumatismo 125

Colocação do testículo(s) na coxa por destruição escrotal 150

Incisão e drenagem do epididimo, testículo e/ou espaço escrotal (i.e., abcesso ou hematoma) 75

Exploração do epidídimo, com ou sem biopsia 40

Excisão de lesão local do epidídimo 60

Excisão de espermatocelo, com ou sem epididimectomia 90

Epididimectomia, unilateral 95

bilateral 120

Epidídimo-vasostomia, anastomose do epidídimo ao canal deferente; unilateral 150

bilateral 200

Punção aspiração de hidrocelo, com ou sem injecção de esclerosante 30

Cura cirúrgica de hidrocelo; unilateral 100

bilateral 130

Idem,

Idem, (por microcirurgia, usar 69990)

Idem,

Epidídimos

Túnica vaginal

54800 Biopsia do epidídimo por agulha 15

(para aspiração com agulha fina, preparação e interpretação de lâminas, ver 88170-88173)
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Reparação

Incisão

Excisão

Reparação

Incisão

Excisão

Introdução

Reparação

55060

55100

55110

55120

55150

55175

55180

55250

Reparação da túnica vaginalis no hidrocelo 100

Drenagem de abcesso escrotal (ver também 54700) 75

Exploração cirúrgica do escroto 90

Remoção de corpo estranho do escroto 100

Ressecção escrotal 65

Plastia do escroto, simples 75

complexa 150

Vasectomia, unilateral ou bilateral (procedimento separado), incluindo espermograma 50

Escroto

Canais deferentes

(para excisão de lesão local da pele do escroto, ver pele e tecido celular subcutâneo)

Idem,

55200

55300

55400

Vasotomia, vasoclise com ou sem incisão do canal deferente, unilateral ou bilateral 65

(procedimento separado)

pós-operatório

Vasotomia para deferento-vesiculo-epididimografia, unilateral ou bilateral 65

(para supervisão radiológica e interpretação, ver 74440)

Vasovasostomia, vasovasorrafia 200

(para microcirurgia, use 69990)

quando combinada com biopsia

do testículo, ver 54505 e use modificador –51 ou 09951)
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Sutura

Excisão

Incisão

Excisão

Incisão

55450

55500

55680

55700

Vasectomia (percutânea), unilateral ou bilateral. 40

(procedimento separado)

Cura cirúrgica unilateral de hidrocelo do cordão espermático. 100

(procedimento separado)

Excisão de quisto do canal de Muller 100

Biopsia prostática, por agulha, simples ou múltipla, por qualquer via 30

por qualquer via,

Cordão espermático

Vesículas seminais

Próstata

55520

55530

55535

55540

55600

55605

55650

55705

55720

55725

Excisão de lesão do cordão espermático (procedimento separado) 100

Cura cirúrgica de varicocelo ou laqueação de veias espermáticas

(procedimento separado) 100

por via abdominal 100

com herniorrafia 125

Vesiculotomia 150

complicada 170

Vesiculectomia, por qualquer via 180

incisional, por qualquer via 60

Prostatotomia simples, para drenagem externa de abcesso prostático, 100

, complexa (Para drenagem transuretral, ver 52700) 130

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem

(para procedimento de injecção, ver 52010, 55300)

(Para aspiração por agulha, preparação e interpretação de lâminas, ver 88170-88173)
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Excisão

(Para remoção transuretral da próstata, ver 52601-52640)

(Para destruição transuretral da próstata, ver 53850-53852)

(Para linfadenectomia pélvica limitada, de estadiamento, (procedimento separado), use 38562)

(Para dissecção independente de gânglios, ver 38770-38780)

Prostatectomia perineal radical; 250

com linfadenectomia pélvica limitada 300

Prostatectomia retropúbica, subtotal 180

Prostatectomia retropúbica radical, com ou sem preservação dos nervos 250

com linfadenectomia pélvica limitada 280

Colocação transperineal de agulhas ou cateteres na próstata, para aplicação intersticial

de radioelementos, com ou sem cistoscopia

com linfadenectomia pélvica limitada 190

(Para inseminação artificial, ver 58321, 58322)

Electroejaculação 5

Cirurgia do intersexo; masculino para feminino 300

feminino para masculino 450

55801

55815

55821

55845

55860

55865

Prostatectomia, perineal, subtotal (incluindo controlo da hemorragia pós-operatória, 200

vasectomia, meatotomia, calibração uretral e/ou dilatação, e uretrotomia óptica)

com linfadenectomia pélvica bilateral , incluindo gânglios ilíacos externos, 330

hipogástricos e obturadores

(Se 55815 é efectuada em dias separados, use 38770 com modificador –50 e 55810)

Prostatectomia (incluindo controlo da hemorragia pós-operatória , vasectomia, meatotomia, 180

calibração uretral e/ou dilatação, e uretrotomia interna); suprapúbica, subtotal, um ou dois tempos

com linfadenectomia pélvica bilateral, incluindo gânglios ilíacos externos, hipogástricos 300

e obturadores.

(Se 55845 é efectuada em dias separados, use 38770 com modificador –50 e 55840)

250

Abordagem cirúrgica da próstata para aplicação de substâncias radioactivas; 140

com linfadenectomia pélvica bilateral, incluindo gânglios da ilíacos externos, hipogástricos 220

e obturadores.

55810

55812

55831

55840

55842

55859

55862

55870

55970

55980

Idem,

Idem,

(Para aplicação intersticial de elementos radioactivos, ver 77776-77778)

(Para supervisão ultrasónica quando da aplicação de sementes radioactivas, ver 76965)

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

(Para aplicação de sementes radioactivas, ver 77776-77778)

Idem,

Outros procedimentos

Cirurgia Intersexos
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