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Códigos  de
Cirurgias Ginecológicas

Grupo Procedimento cirúrgico - 04

Sub Grupo Cirurgia do aparelho genito urinário – 0409
Cirurgia em oncologia - 0416

Forma de 
Organização

Vagina, vulva e períneo – 04XX07
Útero e anexos – 04XX06
Uretra – 04XX02
Bexiga – 04XX01

Exemplo: 0409060135 – Histerectomia Total

0416060072 - Histerectomia Total em Oncologia



Cirurgias

Cirurgia de BURCH.

Cirurgia para correção de Incontinência Urinária: TVT (Tension 
free Vaginal Tape).

Colpoperineoplastia anterior e posterior.

Histerectomia:total, sub-total, radical ampliada (Operação de 
Werthein Meigs),vaginal.









Cirurgias (cont.)

Cirurgia de trompa: salpingectomia, salpingoplastia, 
laqueadura.

Cirurgias do aparelho geniturinário: tratamento de 
incontinência urinária, uretrotomia para retirada de 
calculo,uretrorrafia, uretroplastia, injeção de gordura/ teflon 
peri-uretral.



Cirurgias (cont.)
Cirurgia de colo uterino:

conização, amputação, cerclagem,traquelectomia
radical em oncologia (remove o colo, parte superior da vagina 

e linfonodos pelvicos).

Cirurgia de vulva:
Vulvectomia simples, vulvectomia ampliada com
linfadenectomia, exerese de glândula de Bartholin
(Marsupialização)/Skene.

Colpocleise ( cirurgia de Le Fort ).







Portaria SAS 421, 23/07/2007

Cirurgia Múltipla são atos cirúrgicos sem vínculo de 
continuidade, interdependência ou complementaridade, 
realizado em conjunto pela mesma equipe ou equipes 
distintas, aplicados a órgão único ou diferentes órgãos 
localizados em região anatômica única ou regiões 
diversas, bilaterais ou não, devidos a diferentes doenças, 
executados através de única ou várias vias de acesso e 
praticados sob o mesmo ato anestésico.



Cirurgia Múltipla

São atos cirúrgicos sem vínculo de continuidade, 
interdependência ou complementaridade, realizado em 
conjunto pela mesma equipe ou equipes distintas, 
aplicados a órgão único ou diferentes órgãos localizados 
em região anatômica única ou regiões diversas, bilaterais 
ou não, devidos a diferentes doenças, executados através 
de única ou várias vias de acesso e praticados sob o 
mesmo ato anestésico.



Cirurgia Múltipla

Definição:

São atos cirúrgicos sem vínculo de continuidade, 
interdependência 

ou complementaridade, devidos a diferentes doenças, e 
praticados 

sob o mesmo ato anestésico.




