


30697 Exame citológico extemporâneo 

30710 Observação e relatório de material citológico preparado noutro serviço ou laboratório  

30730 Consulta e relatório de material citológico preparado noutro serviço ou laboratório  

    

 

 
  Diagnóstico por Histopatologia  

31016 Exame histológico de produto de biópsia, por agulha, pinça ou similar  

31017 Exame histológico de produto de biópsia, por agulha, pinça ou similar, complexa 

31037 Exame histológico, fragmentos de biópsia com processamento rápido 

31057 Exame macroscópico e histológico de produto de biópsia incisional ou excisional, raspagem, curetagem ou 

de eliminação espontânea  

31077 Exame macroscópico e histológico de peça de ressecção cirúrgica ou de feto com 11 semanas ou menos  

31097 Exame macroscópico e histológico de peça de ressecção cirúrgica com dissecção ganglionar e/ou avaliação 

da margem circunferencial e/ou mapeamento  

31107 Exame  extemporâneo 

31210 Observação e relatório de material histológico preparado noutro serviço ou laboratório  

31230 Consulta e relatório de material histológico preparado noutro serviço ou laboratório  

31241 Colheita por microbiópsia, guiada por palpação 

31242 Colheita por microbiópsia, guiada por método imagiológico 

    

 

 
  Exames Especiais 

31500 Exame com lupa de dissecção 

31510 Dissociação de fibras para estudo de nervo periférico 

31550 Histoquímica para identificação de constituintes enzimáticos, cada lâmina 

31551 Processamento laboratorial para histoquímica para identificação de constituintes enzimáticos, cada lâmina 

31565 Imunocito(histo)química, cada anticorpo 

31566 Processamento laboratorial para imunocito(histo)química, cada anticorpo 

31567 Imunofluorescência, cada anticorpo 

31568 Processamento laboratorial para imunofluorescência, cada anticorpo 

31590 Exame por microscopia electrónica  

31600 Exame de imunoquímica em microscopia electrónica, cada anticorpo  

31605 Estudo com inclusão em parafina de material citológico (citobloco) 

31607 Processamento automatizado em camada fina de produto ginecológico, com coloração, cada amostra 

31608 Processamento automatizado em camada fina de produto não ginecológico, com coloração, cada amostra 

31610 Estudo com inclusão em plástico e cortes semi-finos 

31611 Processamento laboratorial para estudo com inclusão em plástico e cortes semi-finos 

31613 Pesquisa de vírus em fluídos por microscopia electrónica, com coloração negativa 

31620 Estudo histológico de osso não descalcificado com inclusão em plástico e avaliação morfométrica ou por 

imunofluorescência da tetraciclina  

31621 Processamento laboratorial para estudo histológico de osso não descalcificado com inclusão em plástico e 

avaliação morfométrica ou por imunofluorescência da tetraciclina 

31700 Determinação da ploidia e fracção de células em fase S 

31710 Detecção de DNA/RNA por hibridação in situ, por sonda 

31720 Detecção de DNA/RNA por hibridação in situ fluorescente, por sonda  

31725 Exame de hibridação in situ, com FISH, em lavados vesicais ou urina, conjunto de 4 sondas 

31730 Pesquisa de DNA por PCR, cada PCR 

31740 Pesquisa de DNA por PCR in situ, cada PCR 

31750 Tipagem de genótipos de DNA/RNA por captação híbrida, por sonda 
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