
Nome Procedimento Tratamento Endovascular com Embolização Vascular de Órgão ou Região 
Descrição do 
procedimento 

Realizado um acesso vascular, uma angiografia de vaso de grande porte, uma angiografia seletiva ou super-seletiva por vaso, a 
passagem de fio guia até a artéria alvo e colocação de cateter ou microcateter na artéria alvo, realização da embolização, 
necessitando de angiografia de controle de embolização por vaso e finalmente uma angiografia pós-procedimento. 
Notas: acesso femoral contralateral ou braquial são opções de acesso vascular, necessitando de outros materiais, conforme 
justificativa médica; assim como outras técnicas cirúrgicas. 

CIDs do 
Procedimento 

A abrangência é muito ampla, devendo ser justificada pelo médico. 

Indicação Doenças ateromatosas, inflamatórias, disgenesias, traumáticas, neoplásicas que alteram a vascularização, presença de fístulas ou 
roturas arteriais. 

Caráter da Indicação  Eletiva Sim Urgência Sim 
Contra-Indicação Sem condições clínicas do tratamento 
Exames da Indicação Tomografia ou Ressonância 

Códigos TUSS Descrição Embolização Principal conforme CBHPM Código 
4.08.13.01-0 Alcoolização percutânea de angioma Principal 
4.08.1366-5 Embolização arterial para tratamento de priapismo Principal 
4.08.13.60-6 Embolização brônquica para tratamento da hemoptise Principal 
4.08.13.59-2 Embolização de aneurisma ou pseudoaneurisma visceral Principal 
4.08.13.70-3 Embolização de artéria renal para nefrectomia Principal 
4.08.13.74-6 Embolização de artéria uterina para tratamento de mioma ou outras situações Principal 
4.08.13.57-6 Embolização de fistula arteriovenosa em cabeça, pescoço ou coluna Principal 
4.08.13.71-1 Embolização de fistula arteriovenosa não especificada- por vaso Principal 
4.08.12.03-0 Angiografia por cateterismo não seletivo de grande vaso Secundário 
4.08.12.04-9 Angiografia por cateterismo seletivo de ramo primário - por vaso Secundário 
4.08.12.05-7 Angiografia por cateterismo superseletivo de ramo secundário ou distal - por vaso Secundário 
4.08.12.07-3 Angiografia pós-operatória de controle Secundário 
OPMEs Descrição Quantidade 
 Agulha de Punção 1 
 Introdutor curto, longo ou angulado 1 a 2 
 Fio guia hidrofílico 1 a 3 
 Fio guia de suporte 1 a 3 
 Fio guia de menor diâmetro que 035 1 
 Cateter Pigtail centimetrado 1 
 Cateter diagnostico 1 a 3 
 Cateter hidrofílico de suporte 1 



 Microcateter 1 a 2 
 Fio guia de menor diâmetro 1 a 3 
 Material Embolizante Escolhido pelo 

médico 
 Materiais Sob justificativa  
 Balão de angioplastia Sob justificativa 
 Stent vascular Sob justificativa 
 Stent revestido Sob justificativa 
 Oclusor – plug vascular Sob justificativa 
 Oclusor acesso femoral Sob justificativa 
Internação Dias UTI 1 dia Quarto 2 dias 
Anestesia Sim X Não 
Equipamentos 
Especiais 

Equipamento de angiografia digital, bomba injetora de contraste 

Resolutividade  
Seguimento Semestral se assintomático 
Rastreabilidade Sim 
Comentários Materiais possíveis de serem utilizados para a embolização: Molas fibradas, não fibradas 035 e 018, micro molas de 

liberação controlada ou não, partículas de PVA, micro esferas de PVA, cola cirúrgica, líquidos esclerosantes, resinas 
embolizantes, plug vascular, e demais materiais. 

	


