Código

Designação
A tabela da Medicina da Dor aplica-se exclusivamente a procedimentos efectuados no âmbito do tratamento da dor
crónica, não sendo permitida a sua utilização noutro contexto. Salvo indicação em contrário, o registo da actividade
de Medicina da Dor efectua-se por procedimento (código).
1. Procedimentos Gerais em Medicina da Dor
Sempre que aplicável podem ser usados outros códigos constantes da tabela de Serviços e técnicas gerais

32235

Preparação de bomba infusora portátil (por exemplo "PCA")

32220

Preparação de seringa infusora

32222

Preparação de dispositivos infusores (elastómeros)

32205

Consulta multidisciplinar de Medicina da Dor
2. Procedimentos analgésicos / anestésicos diagnósticos ou terapêuticos
Se necessário, no caso de procedimentos sob controlo imagiológico, acrescem os códigos da tabela de Radiologia. Sempre que
necessário acresce o código da técnica anestésica constante na tabela de Anestesiologia. Podem ser usados outros códigos
constantes nas tabelas de Reumatologia, Ortopedia, Radiologia ou outras.

2.1. Procedimentos no Sistema Nervoso Periférico
Todos os códigos abaixo são referentes a bloqueios únicos. Em caso de bloqueios contínuos acresce ao código base o código
32415.

32301

Bloqueio da raiz ganglionar cervical, torácica, lombar e sagrada

32303

Bloqueio das raizes articulares do nervo obturador, nervo femoral, ílioinguinal, femurocutâneo e genitourinário

32307

Bloqueio de gânglio cervico-torácico (gânglio estrelado), bloqueio do plexo braquial

32325

Bloqueio de nervos periféricos da cabeça (por exemplo ramos periféricos do trigémio, occipital, etc.)

32327

Bloqueio do gânglio de Gasser, esfenopalatino

32340

Bloqueio do gânglio impar

32347

Bloqueio do plexo celíaco/hipogástro, plexo lombar

32357

Bloqueio do ramo lateral medial lombar, ramos comunicantes de Gray

32377

Bloqueio intercostal, paravertebral

32380

Bloqueio interpleural

32385

Bloqueio intravenoso regional

32397

Bloqueio do nervo ciático, femoral, da extremidade inferior (perna e pé)

32407

Bloqueio supra-escapular, somático do braço, antebraço e mão

32415

Bloqueio, acréscimo se técnica contínua

32420

Outros bloqueios (glossofarígeo, etc...)
2.2. Procedimentos do neuroeixo
Os códigos 32505, 32510 e 32513 são referentes a procedimentos únicos. Em caso de procedimentos contínuos acresce ao código
base o código 32550.

32506

Procedimentos epidurais para tratamento da dor crónica

32520

Colocação de bomba infusora programável epidural/intratecal (acresce custo dos fármacos)

32522

Preenchimento e/ou programação de bomba implantada (acresce custo dos fármacos)
Preenchimento bomba infusora implantada com baclofeno (ver tabela de MFR, código 61168 - Preenchimento)

32523

Substituição de cateter conectado a bomba implantada

32524

Substituição bomba implantada (acresce custo dos fármacos)

32525

Colocação de cateter e reservatório sub-cutâneo epidural/intratecal

32530

Outros procedimentos no neuroeixo
2.3 . Procedimentos de neuromodulação

32610

Colocação de dispositivos implantáveis para modulação periférica

32630

Avaliação do sistema de estimulação / reprogramação

32635

Implantação de eléctrodo único epidural por via percutânea (1º tempo)

32640

Implantação de eléctrodos múltiplos epidurais por via percutânea (1º tempo)

32645

Colocação de gerador de neurostimulação (2º tempo) electrodo único

32647

Colocação de gerador de neurostimulação (2º tempo) electrodo único - gerador recarregável

32648

Colocação de gerador de neuroestimulação (2º tempo) electrodos múltiplos

32649

Colocação de gerador de neuroestimulação (2º tempo) electrodos múltiplos - gerador recarregável

32650

Implantação de neuroestimulador medular eléctrodo único/múltiplo epidural por via percutânea

32655

Revisão/remoção de eléctrodo(s) central ou periférico, por via percutânea

32685

Revisão/substituição de gerador não recarregável

32687

Revisão/substituição de gerador recarregável

32690

Revisão/remoção de neuroestimulador medular

32695

Técnicas de estimulação cerebral profunda

32700

Outras técnicas de neuroestimulação
2.4 . Procedimentos em articulações, músculos, tendões e partes moles

32424

Infiltração atlanto-occipital, atlantoaxial ou das articulações inter-apofisárias cervical, dorsal e lombar

32339

Infiltração da articulação sacroilíaca

32441

Infiltração/punção de articulações

32469

Infiltração de músculo superficial

32477

Infiltração de músculo superficial ou profundo com toxina botulínica (ver tabela de Medicina Física e de
Reabilitação, códigos 61165, 61167, 61172 ou 61172)
Infiltração de músculo profundo (piriforme, psoas ilíaco, quadrado lombar )

32462

Outros procedimentos

32752

Ozonoterapia intra-articular

32760

Ozonoterapia intra-discal

32765

Ozonoterapia: outras aplicações

2.5. Ozonoterapia

2.6. Procedimentos por Radiofrequência
Podem ser utilizadas correntes de radiofrequência monopolar ou bipolar, pulsada ou de lesão, consoante a situação clínica. Acresce
apoio de Radiologia e/ou injecção de contraste

32815

Radiofrequência C1 nervo e gânglio, C2

32803

Radiofrequência gânglio de Gasser, esfenopalatino ou gânglio cervicotorácico (Estrelado)

32823

Radiofrequência do gânglio da cadeia simpática torácica/lombar, ganglionar das raízes cervicais ou dorsais, raízes
lombares / sagrada, gânglio ímpar
Radiofrequência nervos esplâncnicos

32830

32873

Radiofrequência ramos comunicantes de Gray, facetas cervicais, dorsais ou lombares (intra articular ou do ramo
medial)
Radiofrequência dos plexos ou nervos periféricos (supraescapular, intercostais, occipital…) e outros ramos sensitivos
articulares
Radiofrequência discal ou da articulação sacroilíaca

32880

Radiofrequência para outros procedimentos

32833
32865

2.7. Outros procedimentos minimamente invasivos
Inclui procedimentos reconstructivos, terapêuticas complementares como laser, Radiofrequência, fármacos, etc. Devem ser
considerados com ou sem biopsia. A terapeutica de aumento vertebral pode ser a mais de um nível.

32905

Vertebroplastia, cervical, dorsal , lombar

32910

Cifoplastia, cervical, dorsal, lombar

32920

Colocação de espaçador interssomático

32930

Terapêutica Electrotermal Discal

32935

Epiduroscopia / Tecaloscopia

32960

Outros procedimentos percutâneos ou minimamente invasivos para tratamento da dor, incluindo endoscópicos

2.8. Outras terapêuticas no tratamento da dor
32965

Electroacupunctura

32967

Aplicação de 1 dispositivo transdérmico (com capsaína a 8% ou similar), para tratamento local da Dor (incluí 1
"patch"; se forem aplicados mais, até um máximo de 4, acrescem, ao preço de custo para o hospital)

32968

Administração de fármacos adjuvantes, para tratamento da dor crónica (código adicional quando aplicavel a
procedimentos desta tabela; não aplicavel a anestésicos locais, opióides, toxina botulínica, ziconotide e baclofeno)

32969

Administração de ziconotide para tratamento da dor crónica (código adicional quando aplicavel a procedimentos
desta tabela)
Administração de baclofeno para tratamento da dor crónica (código adicional quando aplicavel a procedimentos
desta tabela)
Outras técnicas terapêuticas, ver tabela de Medicina Física e de Reabilitação, código 61300

32970

