
 
#dermatologiadeverdade 

1.01.01.01-2 Consulta em horário 
normal ou 
preestabelecido 

2B ---- ---- ----- 

1.01.01.02-0 Consulta em domicílio 3A ---   
1.01.01.03-9 Consulta em pronto-

socorro 2C ----   

1.01.02.01-9 Visita hospitalar a 
paciente internado 2B ----   

1.01.03.01-5 Atendimento ao 
recém-nascido em 
berçário 

3C ----   

2.01.04.01-4 Actinoterapia (por 
sessão) 1A ----   

2.01.04.07-3 Crioterapia (grupo de 
até 5 lesões) 2A ----   

2.01.04.09-0 Curativo de 
extremidades de 
origem vascular 

2A ---   

2.01.04.08-1 Curativo em geral com 
anestesia, exceto 
queimados. 

1A ----   

ß2.01.04.10-3 Curativo em geral sem 
anestesia, exceto 
queimados. 

1A ----   

2.01.04.12-0 Fototerapia com UVA 
(PUVA) (por sessão) 1B -----   

2.01.04.39-1 Terapia 
imunobiológica 
intravenosa (por 
sessão) 

4C -----   

2.01.04.42-1 Terapia 
imunobiológica 
subcutânea (por 
sessão) - ambulatorial  

3A ------   

3.01.01.93-0 Abscesso de unha 
(drenagem) -
tratamento cirúrgico 

2B    

3.01.01.02-6 Alopecia parcial-
exérese e sutura  4C    

3.01.01.03-4 Alopecia parcial- 
rotação de retalho 5B    

3.01.01.04-2 Alopecia parcial- 
rotação múltipla de 
retalhos 

8C    

3.01.01.05-0 Apêndice pré-aricular- 
ressecção 4A    

3.01.01.07-7 Biópsia de pele, 
tumores superficiais, 
tecido celular 

2B --- 1 0 
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#dermatologiadeverdade 

subcutâneo, linfonodo 
superficial, etc 

3.01.01.08-5 Biópsia de unha  2B ---- --- 0 
3.01.01.09-3 Calosidade e/ou mal 

perfurante- 
desbastamento 

1B ---- ---- 0 

3.01.01.94-8 Cantoplastia ungueal 3A ---- 1 2 
3.01.01.11-5 Cirurgia da 

hidrosadenite (por 
região) 

5B --- 1 3 

3.01.01.10-7 Cauterização química 
(por grupo de até 5 

lesões) 
2A --- --- 0 

3.01.01.15-8 Correção cirúrgica de 
sequelas de alopecia 

traumática com 
microenxertos pilosos 

(por região) 

6A --- --- --- 

3.01.01.20-4 Criocirurgia 
(nitrogênio líquido) de 

neoplasias cutâneas 
3B ---- ---- 2 

3.01.01.23-9 Curativo especial sob 
anestesia – por 

unidade topográfica 
(UT) 

2C    

3.01.01.24-7 Curetagem e 
eletrocoagulação de 

CA de pele (por lesão) 
3A ---- ---- 0 

3.01.01.25-5 Curetagem simples de 
lesões de pele (por 

grupo de até 5 lesões) 
2A --- ---- 0 

3.01.01.26-3 Dermoabrasão de 
lesões cutâneas 4C --- ---- 0 

3.01.01.29-8 Eletrocoagulação de 
lesões de pele e 

mucosas- com ou sem 
curetagem (por grupo 

de até 5 lesões) 

2C ----- ---- 0 

3.01.01.33-6 Enxerto de pele 
(homoenxerto 

inclusive) 
5B --- 2 2 

3.01.01.39-5 Esfoliação química 
média (por sessão) 3C ---- ---- 0 

3.01.01.40-9 Esfoliação química 
profunda (por sessão) 4A ---- ---- 0 

3.01.01.41-7 Esfoliação química 
superficial (por sessão) 3A ----- ----- 0 

3.01.01.46-8 Exerese de leão / 
tumor de pele e 

mucosas  
3C --- 1 0 



 
#dermatologiadeverdade 

3.01.01.47-6 Exérese de tumor e 
rotação de retalho 
músculo-cutâneo 

5B ----- 1 2 

3.01.01.48-4 Exérese de Unha 2B -- -- 0 
3.01.01.92-1 Exérese e sutura de 

hemangioma, 
linfangioma ou nevus 
(por grupo de até 5 

lesões) 

3B --- 1 0 

3.01.01.45-0 Exérese e sutura de 
lesões (circulares ou 
não) com rotação de 

retalhos cutâneos 

5A 

----- 

1 2 

3.01.01.49-2 Exérese e sutura 
simples de pequenas 
lesões (por grupo de 

até 5 lesões) 

3B 

----- 

------ 0 

3.01.01.50-6 Exérese tangencial 
(shaving)- (por grupo 

de até 5 lesões) 

2C 
---- ---- 2 

31.01.01.52-2 Extensos ferimentos , 
cicatrizes ou tumores 
– excisão e retalhos 
cutâneos da região 

8B 

--- 1 3 

3.01.01.59-0 Face-Biópsia 3B ---- ---- 0 
3.01.01.62-0 Incisão e drenagem de 

abscesso, hematoma 
ou panarício 

2B 
---- ---- 0 

3.01.01.61-8 Incisão e drenagem de 
flegmão 

3 A ---- ---- 0 

3.01.01.65-4 Lasercirurgia (por 
sessão) 4B ---- ---- 2 

3.01.01.66-2 Matricectomia por 
dobra ungueal 3A ---- ---- 0 

3.01.01.67-0 Plástica em Z ou W 4 A --- 1 2 
3.01.01.69-7 Retalho Composto 

(incluindo cartilagem 
ou osso) 

8C 
---- 2 5 

31.01.01.73-5 Retirada de corpo 
estranho subcutaneo 

2C --- --- 0 

31.01.01.74-3 Retração cicatricial de 
axila – tratamento 

cirurgico 

5B 
---- 2 3 

3.01.01.78-6 Sutura de extensos 
ferimentos com ou 
sem desbridamento 

5B 
----- 1 3 

3.01.1.79-4 Sutura de pequenos 
ferimentos com ou 
sem desbridamento 

2B 
---- ---- 0 
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3.01.01.84-0 Tratamento de miiase 
furunculoide (por 

lesão) 

2C 
   

3.01.01.91-3 TU partes moles- 
exérese 

4 A --- 1 1 

3.01.01.95-6 Unha (enxerto) -
tratamento cirúrgico 

2B --- 1 2 

4.13.01.38-2 Capilaroscopia 
periungueal 

3A ---- --- ---- 

4.13.01.39-0 Coleta de raspado 
dérmico em lesões e 

sítios específicos para 
baciloscopia  

0,04 de 1A 3,453   

4.13.01.13-7 Dermatoscopia (por 
lesão) 1A ----   

4.13.01.23-4 Fotodermatoscopia 
(por lesão) 1A ------   

4.13.01.22-6 Exame micológico 
direto (por local) 0,04 de 1A 2,058   

4.13.01.21-8 Exame micológico 
direto -cultura e 
identificação de 

colônias 

0,04 de 1A 2,972   
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