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01.  CONSULTAS  

01.00.  No Consultório  

01.00.00.03  Consultas no Consultório - Especialista-1
a
. Consulta  

01.00.00.04  Consultas no Consultório - Especialista-2
a
. Consulta  

01.01.  No Domicílio  

01.01.00.03  Consultas no Domicílio - Especialista-1
a
. Consulta  

01.01.00.04  Consultas no Domicílio - Especialista-2
a
. Consulta  

01.02.  No Domicílio, horas nocturnas (das 21 H às 8 H) ou fim de semana  

 Entendem·se as chamadas que tenham sido requeri das e efectuadas nos períodos apontados  

01.02.00.03  Especialista-1 a. Consulta  

01.02.00.04  Especialista-2
a
. consulta  

01.03.  Diversos  

01.03.00.01  Conferência Médica  

01.03.00.02  Exame pericial com relatório  

01.03.00.03  Exame pericial em testamento  

01.03.00.04  Relatório do processo clínico  

01.03.00.05  Deslocação  

 

Por deslocação entende-se a saida para além dos limites urbanos da localidade onde se 
situa o consultório = 25% do preço por llitro da gasolina super por Km+tempo perdido apenas 
em trânsito (duas consultas por hora) . Não devem ser considerados os 1°s 20Km no cálculo 
do tempo perdido. 

02.  SERVIÇOS E TÉCNICAS GERAIS  

 Punção lombar-terapêutica ou exploradora  

A criar Punção lombar tratamento da dor  

 Injecção intratecal para quimioterapia  

 SERVIÇOS ESPECIAIS DE NEUROLOGIA  

A criar  Avaliação das funções nervosas superiores com relatório  

A criar  Estudo eco-doppler da circulação cervical a cores  

A criar  Estudo eco-doppler da circulação cervical a cores com contraste  

A criar  Doppler transcraniano  

A criar  Eco-Doppler transcraniano codificado a cores sem contraste  

A criar  Eco-Doppler transcraniano codificado a cores com contraste  

A criar  Doppler transcraniano para monitorização diaqnóstica e terapêutica  

A criar  Eco-Doppler da circulação oftálmica  

A criar  Eco-Doppler da artéria temporal superficial  

  

 

14.  SERVIÇOS ESPECIAIS DE NEUROFISIOLOGIA  

14.01.00.01 Potenciais evocados visuais ("flash" ou padrão) 

14.01.00.02 Potenciais evocados auditivos do tronco cerebral adultos, sem curva de recrutamento 

14.01.00.03 Potenciais evocados somatossensitivos 

14.01.00.04 Potenciais evocados do nervo pudendo 
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A criar Potenciais evocados auditivos do tronco cerebral adultos, com curva de recrutamento 

A criar Potenciais evocados somatossensitivos fora do laboratório 

A criar Potenciais evocados auditivos em crianças com curva de recrutamento 

A criar Potenciais evocados visuais, em crianças 

A criar Potenciais motores, membros superiores (bilateral) 

A criar Potenciais motores, membros inferiores (bilateral) 

A criar Potenciais motores, outros segmentos corporais 

A criar Potenciais de longa latência (P 300 ou outros)  

14.00.00.12 Cartografia dos potenciais evocados visuais 

14.00.00.13 Cartografia dos potenciais evocados auditivos  

14.00.00.14 Cartografia dos potenciais evocados somatossensitivos 

14.00.00.15 Cartografia do P300 

  

 ELECTROMIOGRAFIA 

14.01.00.08 Reflexo Bulbocavernoso 

14.02.00.01 Estudo electromiográfico (inclui EMG e/ou neurografia e/ou estimulação repetitiva)  

A criar Estudo electromiográfico, fora do laboratório  

A criar Electromiografia de agulha limitada a músculos específicos, com estimulador magnético  

14.02.00.02 Electromiografia de fibra única  

14.02.00.03 Reflexo de encerramento ocular (Blink Reflex)  

14.02.00.04 Estudo de condução do nervo frénico  

 Macro- EMG - cada músculo  

 
Teste de Tensilon ou similar (se realizado com controlo electromiográfico, acresce preço do 
EMG)  

14.03.00.01 
Estudo da função sudomotora, incluindo, além da resposta simpática cutânea, um ou mais dos 
seguintes: reflexo de axónio sudomotor quantitativo, impressão do suor silastic, teste da 
sudação termorreguladora  

14.03.00.02 
Estudo da função adrenérgica vasomotora, incluindo variações da pressão arterial e alterações 
do intervalo R-R durante a manobra de Valsalva e, pelo menos, um minuto em posição de 
Trendelenburg passiva  

A criar Avaliação quantitativa da sensibilidade térmica e álgica com instrumentos especificos  

A criar Avaliação quantitativa da sensibilidade vibratória com instrumento especifico  

 MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA PEROPERA TÓRIA 

A criar Monitorização neurofisiológica peroperatória, com potenciais evocados  

A criar Monitorização neurofisiológica peroperatória, de nervo  

A criar Monitorização neurofisiológica peroperatória electroencefalográfica  

 ELECTROENCEFALOGRAFIA 

14.00.00.01 EEG de rotina (com HPP e ELI)  

14.00.00.02 EEG com prova de sono  

14.00.00.03 EEG de rotina, fora do laboratório  

14.00.00.05 Electrocorticografia  

A criar Video EEG de 24 horas  

A criar EEG de 24 horas em ambulatório  
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14.00.00.11 Cartografia do EEG 

A criar EEG de rotina (HPP E ELI) ou com prova de sono infantil « 5 anos de idade)  

A criar EEG neonatal  

A criar Determinação da origem de focos epileptogéneos por técnicas de processamento de sinal  

 ESTUDOS DE SONO 

A criar Actigrafia (por semana) 

14.00.00.06 Teste de latências múltiplas de sono (ver GDH de Ambulatório) 

A criar Teste de manutenção da vigília 

 Registo poligráfico do sono nocturno 

14.00.00.10 Registo Poligráfico de Sono Nocturno - nível I (em Laboratório) 

A criar Registo Poligráfico de Sono Nocturno - nível II (em Ambulatório) 

A criar Registo Poligráfico de Sono Nocturno - nível III (Estudo Cardio-Respiratório sem EEG)  

A criar Registo de Sono Nocturno - nível IV (oximetria nocturna ou similar)  

A criar 
Registo Poligráfico de Sono Nocturno Pediátrico (exame de nível I que inclui Video, Capnografia 
e "Respiratory-Inductance Plethismography" - Pletismografia de Inductância Respiratória e 
opcionalmente pressão esofágica ou outras variáveis adicionais)  

 
Registo poligráfico nocturno do sono, com uso de dispositivo de controlo de pressão 
aérea  

A criar Registo Poligráfico de Sono Nocturno nível I terapêutico (ventilação não invasiva)  

A criar Registo Poligráfico de Sono Nocturno nível 111 terapêutico (ventilação não invasiva)  

A criar Registo Poligráfico de Sono Nocturno nível IV terapêutico (ventilação não invasiva)  

A criar Registo Poligráfico de Sono Nocturno nível I diagnóstico e terapêutico (split-night)  

A criar Registo Poligráfico de Sono Nocturno nível 111 diagnóstico e terapêutico (split-night)  

A criar Registo Poligráfico de Sono Nocturno nível IV diagnóstico e terapêutico (split-night) 

  

 

 

A Tabela de Estudos de Sono deve ser constituída autonomamente em relação à Neurofisiologia Clínica, à Neurologia 

e à Pneumologia, de forma a ser utilizável por todas as especialidades  

Classificação Estudos de Sono em níveis, da American Academy of Sleep Medicine  

Nível I - Polissonografia padrão com o mínimo de 7 parâmetros medidos, incluindo EEG, EOG, EMG mentoniano e 

ECG, assim como medição de fluxo respiratório, esforço respiratório e saturação de oxigénio. Requer a vigilância 

permanente por técnico.  

Nível II - Polissonografia em Ambulatório Completa, semelhante nos requisitos à Polissonografia padrão com as 

excepções que o ECG pode ser substituído por monitor de frequência cardíaca e que não requer vigilância permanente 

por técnico.  

Nível III - Estudo cardio-respiratório com um mínimo de 4 parâmetros, incluindo ventilação (pelo menos dois canais de 

movimento respiratório ou um de movimento respiratório e outro de fluxo aéreo), frequência cardíaca ou ECG e 

saturação de oxigénio.  

Nível IV - Registo contínuo de pelo menos um parâmetro, habitualmente a saturação de oxigénio.  

 


