SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIATORÁCICA
PROCEDIMENTOS E HONORÁRIOS
ATIVIDADES CLÍNICAS
Consulta em consultório
Acompanhamento enfermaria - diária
Acompanhamento UTI - diária
Consulta em Pronto socorro
Consulta em enfermaria
Consulta em UTI

178,48
178,48
178,48
311,15
311,15
311,15

BRONCOSCOPIA
Laringoscopia/traqueoscopia para diagnóstico e biópsia com aparelho flexível
Broncoscopia com ou sem aspirado ou lavado brônquico bilateral
Desobstrução brônquica por broncoaspiração
Laringoscopia/traqueoscopia para diagnóstico e biópsia (tubo rígido)
Laringoscopia/traqueoscopia para intubação oro ou nasotraqueal
Laringoscopia/traqueoscopia com exérese de pólipo/nódulo/papiloma
Broncoscopia com biópsia transbrônquica
Broncoscopia com biópsia transbrônquica com acompanhamento radioscópico
Dilatação de estenose laringo-traqueo-brônquica
Retirada de corpo estranho do esôfago, estômago ou duodeno
Retirada de corpo estranho no brônquio ou brônquico
Desobstrução brônquica com laser ou eletrocautério
Retirada de tumor ou papiloma por broncoscopia

380,20
630,40
630,40
630,40
630,40
730,20
782,05
851,88
851,88
851,88
851,88
1.190,84
1.190,84

PLEURA
Retirada de dreno tubular torácico
Punção pleural
Biópsia percutânea de pleura por agulha
Repleção de cavidade pleural com solução de antibiótico para tratamento de empiema
Toracostomia com drenagem pleural fechada
Pleurostomia (aberta)
Pleurodese (qualquer técnica)
Tenda pleural
Pleurodese por video
Pleuroscopia
Tenda pleural por vídeo
Pleurectomia
Pleuroscopia por vídeo
Descorticação pulmonar
Ressecção de tumor da pleura localizado
Tratamento operatório da hemorragia intrapleural
Pleurectomia por videotoracoscopia
Descorticação pulmonar por videotoracoscopia
Ressecção de tumor da pleura localizado por vídeo
Tratamento operatório da hemorragia intrapleural por vídeo

182,30
375,03
425,94
851,20
935,80
1.020,86
1.190,84
1.445,80
1.565,79
1.734,77
1.853,75
2.024,73
2.227,70
2.584,65
2.584,65
2.584,65
2.584,65
3.332,55
3.655,50
3.655,50

TRAQUÉIA
Punção traqueal
Troca de prótese tráqueo-esofágica
Traqueotomia ou fechamento cirúrgico
Traqueostomia
Plastia de traqueostoma
Alargamento de traqueostomia
Traqueorrafia (qualquer via)
Traqueorrafia por videotoracoscopia
Colocação de órtose traqueal, traqueobrônquica ou brônquica, por via endoscópica
Traqueostomia com colocação de órtese traqueal ou traqueobrônquica por via cervical
Fechamento de fístula tráqueo-cutânea
Traqueostomia mediastinal
Colocação de prótese traqueal ou traqueobrônquica (qualquer via)
Ressecção de tumor traqueal
Traqueoplastia (qualquer via)
Ressecção carinal (traqueobrônquica)
Ressecção de tumor traqueal por videotoracoscopia

374,95
425,94
510,93
561,92
629,91
629,91
731,90
935,87
1.564,79
1.734,77
1.853,75
3.043,59
3.332,55
3.654,50
3.654,50
4.080,45
4.097,32

BRÔNQUIOS
Broncotomia e/ou broncorrafia
Colocação de molde brônquico por toracotomia
Broncoplastia e/ou arterioplastia
Broncotomia e/ou broncorrafia por videotoracoscopia
Broncoplastia e/ou arterioplastia por videotoracoscopia

3.043,59
3.043,59
3.332,55
4.080,45
4.998,32

PULMÃO
Drenagem tubular aberta de cavidade pulmonar
Posicionamento de agulhas radiativas por toracotomia (braquiterapia)
Pneumorrafia
Drenagem tubular aberta de cavidade pulmonar por videotoracoscopia
Segmentectomia (qualquer técnica)
Metastasectomia pulmonar unilateral (qualquer técnica)
Pneumostomia (cavernostomia) com costectomia e estoma cutâneo-cavitário
Bulectomia unilateral
Segmentectomia por videotoracoscopia
Cisto pulmonar congênito - tratamento cirúrgico
Correção de fístula bronco-pleural (qualquer técnica)
Lobectomia por malformação pulmonar
Lobectomia pulmonar
Metastasectomia pulmonar unilateral por videotoracoscopia
Pneumonectomia
Cirurgia redutora do volume pulmonar unilateral (qualquer técnica)
Pneumonectomia de totalização
Bulectomia unilateral por videotoracoscopia
Correção de fístula bronco-pleural por videotoracoscopia

1.632,78
1.632,78
1.734,78
2.023,73
2.023,73
2.873,61
2.873,61
3.043,59
3.043,59
3.332,51
3.332,51
3.332,51
3.332,51
3.332,51
3.332,51
3.655,50
3.655,50
4.080,45
4.080,45

Cirurgia redutora do volume pulmonar unilateral por videotoracoscopia
Lobectomia pulmonar por videotoracoscopia
Embolectomia pulmonar
Lobectomia pulmonar em oncologia
Pneumonectomia em oncologia
Lobectomia pulmonar em oncologia por videotoracoscopia
Pneumonectomia em oncologia por videotoracoscopia
Tromboendarterectomia pulmonar

4.080,45
4.998,32
5.491,26
5.712,23
5.712,23
7.437,50
7.437,50
7.437,50

MEDIASTINO
Linfadenectomia superficial
Biópsia de linfonodos pré-escalênicos ou do confluente venoso
Biópsia de tumor do mediastino (qualquer via)
Drenagem de abscesso cervical profundo
Linfadenectomia profunda
Biópsia de tumor do mediastino por vídeo
Cervicotomia exploradora
Ressecção de bócio intratorácico
Mediastinoscopia, via cervical
Mediastinotomia (via paraesternal, transesternal, cervical)
Mediastinotomia extrapleural por via posterior
Retirada de corpo estranho do mediastino
Linfadenectomia mediastinal
Mediastinoscopia, via cervical por vídeo
Ligadura de artérias brônquicas por toracotomia para controle de hemoptise
Ligadura do ducto-torácico (qualquer via)
Vagotomia troncular terapêutica por toracotomia
Bócio mergulhante: extirpação por acesso cérvico-torácico
Linfadenectomia cervical
Mediastinotomia extrapleural por via posterior por vídeo
Pericardiotomia com abertura pleuro-pericárdica (qualquer técnica)
Timectomia (qualquer via)
Cisto ou duplicação brônquica ou esôfagica - tratamento cirúrgico
Ligadura de artérias brônquicas para controle de hemoptise por vídeo
Linfadenectomia mediastinal por vídeo
Ressecção de tumor de mediastino
Pericardiotomia com abertura pleuro-pericárdica por vídeo
Tratamento da mediastinite (qualquer via)
Ligadura de ducto-torácico por vídeo
Cisto ou duplicação brônquica ou esofágica – tratamento cirúrgico por vídeo
Timectomia por vídeo
Ressecção de tumor de mediastino por vídeo
Tratamento da mediastinite por vídeo

374,95
731,90
850,88
850,88
850,88
1.105,85
1.105,85
1.632,78
1.734,77
2.023,73
2.023,73
2.023,73
2.380,68
2.380,68
2.584,65
2.584,65
2.584,65
2.584,65
2.873,61
2.873,61
2.873,61
3.042,59
3.332,55
3.332,55
3.332,55
3.332,55
3.655,50
3.655,50
3.791,49
4.080,45
4.080,45
4.998,32
5.491,26

PADERE TORÁCICA
Fratura luxação de esterno ou costela - redução incruenta
Punção biópsia de costela ou esterno
Biópsia cirúrgica de costela ou esterno

179,48
374,95
425,94

Fechamento de pleurostomia
Osteomielite de costela ou esterno - tratamento cirúrgico
Retirada de corpo estranho da parede torácica
Costectomia (porte para 1 arco costal, 30% deste porte para cada arco adicional)
Toracotomia exploradora (excluídos os procedimentos intratorácicos)
Fratura luxação de esterno ou costela - tratamento cirúrgico
Toracotomia com biópsia
Esternectomia subtotal
Toracotomia para procedimentos ortopédicos sobre a coluna vertebral
Tração esquelética do gradil costo-esternal (traumatismo)
Tratamento cirúrgico de fraturas do gradil costal
Plumbagem extrafascial
Reconstrução da parede torácica com retalhos cutâneos
Reconstrução da parede torácica com retalhos musculares ou miocutâneos
Reconstrução da região esternal com retalhos musculares bilaterais
Toracectomia
Esternectomia total
Mobilização de retalhos musculares ou do omento
Reconstrução da parede torácica (com ou sem prótese)
Correção de deformidades da parede torácica
Toracoplastia (qualquer técnica)

731,90
731,90
1.105,85
1.632,78
1.632,78
1.632,78
1.853,75
2.227,70
2.227,70
2.227,70
2.227,70
2.380,68
2.380,68
2.380,68
2.380,68
2.380,68
2.584,65
2.584,65
2.584,65
2.873,61
2.873,61

PERICÁRDIO
Pericardiocentese
Drenagem do pericárdio
Pericardiotomia / Pericardiectomia
Pericardiotomia com abertura pleuro-pericárdica (qualquer técnica)
Pericardiotomia com abertura pleuro-pericárdica por vídeo

680,91
850,88
1.734,77
2.873,61
3.654,50

ESÔFAGO
Piloroplastia
Colostomia ou enterostomia
Esofagostomia
Refluxo gastroesofágico - tratamento cirúrgico (Hérnia de hiato)
Piloroplastia por videolaparoscopia
Piloromiotomia por videolaparoscopia
Fístula tráqueo esofágica - tratamento cirúrgico via cervical
Reintervenção sobre a transição esôfago gástrica
Esofagorrafia cervical
Esofagorrafia torácica
Tratamento cirúrgico do divertículo esofágico
Tratamento cirúrgico do divertículo faringoesofágico
Dissecção do esôfago torácico (qualquer técnica)
Esofagectomia distal com toracotomia
Esofagectomia distal sem toracotomia
Estenose de esôfago - tratamento cirúrgico via torácica
Fístula tráqueo esofágica - tratamento cirúrgico via torácica
Tratamento cirúrgico conservador do megaesofago por videolaparoscopia

1.105,85
1.564,79
2.023,73
2.023,73
2.023,73
2.227,70
2.380,68
2.380,68
2.380,68
2.380,68
2.380,68
2.380,68
2.380,68
2.584,65
2.584,65
2.584,65
2.584,65
2.873,61

Esofagorrafia torácica por videotoracoscopia
Tratamento cirúrgico do divertículo esofágico por videotoracoscopia
Refluxo gastroesofágico - tratamento cirúrgico (Hérnia de hiato) por videolaparoscopia
Esofagectomia subtotal com linfadenectomia com ou sem toracotomia
Reintervenção sobre a transição esôfago gástrica por videolaparoscopia
Esofagoplastia (gastroplastia)
Faringo-laringo-esofagectomia total com ou sem toracotomia
Ressecção do esôfago cervical e/ou torácico e transplante com microcirurgia
Esofagectomia distal com ou sem toracotomia por videolaparoscopia
Esofagoplastia (coloplastia)
Substituição esofágica - cólon ou tubo gástrico
Reconstrução do esôfago cervical e torácico com transplante segmentar de intestino
Reconstrução do esôfago cervical ou torácico, com transplante de intestino

3.043,59
3.332,55
3.332,55
3.791,49
3.791,49
4.080,45
4.080,45
4.080,45
4.080,45
4.998,32
4.998,32
7.437,49
7.437,49

SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO
Simpatectomia Torácica bilateral por videotoracoscopia

3.439,64

DIAFRAGMA
Abscesso subfrênico - tratamento cirúrgico
Eventração diafragmática - tratamento cirúrgico
Ressecção de tumor do diafragma e reconstrução (qualquer técnica)
Hérnia diafragmática - tratamento cirúrgico (qualquer técnica)

1.632,78
3.043,59
3.043,59
3.791,49

ACESSOS VASCULARES
Punção venosa profunda ou dissecção para colocação de cateter
Dissecção de veia com colocação cateter venoso
Implante por punção de cateter para hemodiálise
Instalação de cateter para monitorização hemodinâmica à beira do leito (Suan-Ganz)
Dissecção de veia implantação de cateter central de longa permanência NPP ou QT
Retirada cirúrgica de cateter de longa permanência

312,15
312,15
430,17
430,17
561,92
561,92

