MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA CBHPO
(Última atualização em 12/09/2016)

1 . Esta planilha, formatada no Programa Excel, encontra-se estruturada em valores relativos,
porém ao inserir um índice da UH permite determinar o valor total do procedimento em real;
2 . A Unidade de Honorário – UH encontra-se na planilha com seu valor relativo previamente
fixado, de acordo com a metodologia utilizada pela FIPE;
3 . A Unidade de Honorário – UH será automaticamente calculada quando da inserção de um
índice multiplicador, na coluna respectiva (veja abaixo), o que proporcionará como resultado
as valorações absolutas dos procedimentos. Esta Unidade pode variar de acordo com a
realidade de cada Estado ou de profissional para profissional;

4 . O índice de UH considerado pela CNCC como de abrangência nacional é de 0.94;
5. A Unidade de Custo – UC encontra-se na planilha com seu valor relativo previamente
fixado, cujo índice multiplicador nacional é de 0.45, de acordo com a metodologia utilizada
pela FIPE;
6. As Unidades de Honorário e de Custo serão corrigidas, anualmente, no mês de Julho pelo
índice INPC-IBGE;

7. Não estão incluídos nessa metodologia de valoração a parte laboratorial e outros insumos
que podem variar de valor na aquisição como, por exemplo, o implante odontológico. Consta
na planilha uma coluna intitulada a negociar (profissional/paciente).
8. Os procedimentos realizados em condições especiais conforme item 6.B do dicionário serão
acrescidos de 40% sobre os valores absolutos (em reais) do item UH.
9. A planilha da CBHPO permite, na coluna adjacentes (ou laterais) que esta intitulada de valor
total, a comparação de valores absolutos (veja abaixo), ou seja, em reais pagos aos
procedimentos pelos planos odontológicos em relação à CBHPO. Para isso, coloque o valor
absoluto (em real) dos procedimentos de cada plano na linha correspondente do
procedimento da CBHPO.

10. O campo intitulado “% pago” possibilita evidenciar, em percentagem, qual o índice pago
pelo plano odontológico em relação ao índice da CBHPO.

