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PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS COM PORTE ANESTÉSICO 

(COBRANÇA DE FRANQUIA) 
Definições:  

⁃ Procedimentos NÃO INVASIVOS são procedimentos NÃO CIRÚRGICOS, 

realizados para fins de tratamento do paciente (sinônimo de INCRUENTO).  
 

⁃ Porte Anestésico é uma classificação da COMPLEXIDADE do procedimento e 

não se refere necessariamente a presença ou não de um ANESTESISTA no 
momento da realização do procedimento.  
 

⁃ A classificação do Porte Anestésico é implantada pela AMB (Associação 

Médica Brasileira), podendo sofrer alterações anuais.  
 

⁃ Os planos com franquia da Agemed utilizam esta tabela para cobrança das 

franquias de acordo com o porte anestésico do procedimento.  
 

⁃ Vários procedimentos invasivos e não invasivos não possuem porte 

anestésico, ou seja, porte zero caracterizado na tabela e portanto não são 
cobradas franquias e seguem a coparticipação até o limitador.  
 

⁃ Cada procedimento possui um código que gera a cobrança de franquia, este 

código é informado pelo médico atendente.  
 

⁃ Alguns procedimentos, apesar de parecerem simples (ex: retirada de corpo 

estranho da córnea) são classificados com porte relativamente alto, pois podem 
gerar sequelas graves.  
 

⁃ Luxações e lesões ligamentares são lesões relativamente graves que podem 

parecer de menor importância à primeira vista, mas podem evoluir com 
necessidade de cirurgias futuras.  

 

 

 

 
 Exemplo  Porte 

Curativo de queimadura  1 

Lesões ligamentares agudas - tratamento incruento  1 

Luxação metacarpofalangeana - redução incruenta  1 

Fraturas e/ou luxações de metacarpianos - redução incruenta  1 

Fraturas e/ou luxações ao nível do tornozelo - redução incruenta  1 

Epistaxe - tamponamento antero-posterior  1 

Punção traqueal  1 

Cistostomia por punção com trocáter  1 

Fratura e/ou luxação de patela  1 

Descolamento epifisário (traumático ou não).  1 

Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões - redução incruenta (em 
articulação escápulo-umeral e cintura escapular)  

 
2 

Fraturas (incluindo descolamento epifisário) - redução incruenta  2 

Fratura e/ou luxação e/ou avulsão coxo-femural- redução 
incruenta  

2 

Fratura e/ou luxação ao nível do joelho-redução incruenta  2 

Corpo estranho- retirada endoscópica  2 

Fratura de ossos nasais - redução incruenta  2 

Fraturas de fêmur - redução incruenta  2 

Lesões ligamentares - redução incruenta  2 

Luxação de ATM - redução incruenta  2 

Retirada de fixadores externos  2 

Punção ou biópsia percutânea com agulha fina (mama)por nódulo2  2 

Retirada de corpo estranho da córnea  3 

Fechamento de pleurostomia  3 

Cistolitotripsia extracorpórea - primeira sessão  3 

Cistolitotripsia extracorpórea - reaplicação (até 3 meses)  3 

Cistolitotripsia extracorpórea - primeira sessão  3 

Cauterização química vesical  4 

Ureterolitotripsia extracorpórea - primeira sessão  4 

Ureterolitotripsia - reaplicação (até 3 meses).  4 

 


