
 
 

02. SERVIÇOS E TÉCNICAS GERAIS   

02.00.00.07 Punção articular  6 

02.00.00.12 Aspiração de abcesso, hematoma, seroma ou quisto  6 

 

17.04. Outras   

17.04.00.01 Artroscopia 15 50 

18. BIÓPSIAS 
NOTA: Para biópsias cirúrgicas ver Cód. 48. 

  

18.00. Biópsias com pinça ou agulha (facto isolado)   

18.00.00.01 Gânglio 3 5 

18.00.00.02 Gengival 3 5 

18.00.00.05 Tecidos Moles 3 5 

18.00.00.06 Osso 3 15 

18.00.00.19 Orofaringe 3 8 

18.00.00.22 Nariz 3 5 

18.00.00.25 Pele 3 5 

18.00.00.26 Mucosa 3 5 
18.00.00.28 Biópsia endoscópica (acresce ao valor da endoscopia) 3 5 

 

 

19.01. Trações   

19.01.00.01 Cutânea à cabeça  10 

19.01.00.04 Esquelética ao crânio  25 

 

 

21. TÉCNICAS REUMATOLÓGICAS   

21.00.00.03 Artrocentese diagnóstica  8 

21.00.00.04 Artrocentese diagnóstica sob controlo ecográfico  18 

21.00.00.09 Biópsia sinovial sob artroscopia (acresce ao valor da artroscopia)  5 

21.00.00.10 Biópsia óssea da crista ilíaca - Ver Cód. 18.00.00.06   

21.00.00.11 Biópsia das glândulas salivares  20 
21.00.00.12 Biópsia de nódulo sub-cutâneo - Ver Cód 18.   

21.00.00.13 Biópsia de músculo - Ver Cód. 18.   

21.00.00.14 Biópsia de fascia muscular - Ver Cód. 18.   

21.00.00.19 Infiltração de partes moles sob controlo ecográfico  16 

21.00.00.20 Infiltração articular  8 

21.00.00.21 Infiltração articular sob controlo ecográfico  18 

21.00.00.24 Bloqueio de nervo periférico  10 

21.00.00.38 Artroscopia terapêutica simples (extração de corpos livres, desbridamentos, secções, etc)  90 

21.00.00.39 Artroscopia terapêutica de lesões articulares circunscritas  130 

 

 

 

30 a 49. CIRURGIA 
1. Operações  na mesma   incisão,   serão   valorizadas   a   1ª. A 100% e as outras a 50% do valor da Tabela desde que sejam 

operações bem definidas, autónomas e constantes da Tabela. Excluern-se: Apendicectomia em apêndice sem patologia; 

Herniorrafia associada a orquidopexia; Meatotomia ou secção do freio em circunsisão; Plastia do colo vesical em 

prostatectomia; Remoção de cálculos durante intervenções com outras finalidades executadas no aparelho urinário; Colheita de 

artéria mamária interna; Laqueação de canal arterial persistente ou encerramento de foramen ovale/CIA durante a correcção de 

cardiopatias. Obs. A biópsia ganglionar não é considerada esvasiamento ganglionar.  

2. Operações feitas em incisões diferentes no    mesmo acto operatório são valorizadas pelo total do valor constante na Tabela. 

Excluem-se a excisão de pequenos papilomas ou de quistos múltiplos da mesma região, a debitar pelo valor de uma unidade. A 

  



colheita da safena ou da radial, incluem-se como gestos implicitos na técnica cirurgica da operação primária. Quando se trate de 

regiões diferentes poderá ser debitado até ao máximo de duas vezes o valor da unidade independentemente do número de 

lesões extirpadas.  

3. Todas as reoperações efectuadas passado 1 mês sobre a 1ª. Intervenção, deverão ser oneradas em 50% do valor base.  

4. Operações urgentes  requeridas  e  efectuadas  em  feriados e fins de semana e ainda em horas nocturnas de qualquer dia (das 

21h às 8h) podem ser oneradas de agravamento até ao máximo de 50% do respectivo valor da Tabela. Esta norma não se aplica 

a convenções excepto se nelas fôr expressa.  

5. Os  valores  da Tabela compreendem as visitas pós-operatórias, durante o internamento, até 15 dias, exclui-se a assistência 

médica continuada na Unidade de Cuidados Intensivos que deverá ser valorizada a 25K por hora, no período crítico até 6 horas e 

50K no restante das primeiras 24 horas.  

6. Cirurgia efectuada por Videocirurgia (via laparoscópica ou outras) poderá ter um acréscimo de 20% do respectivo valor da 

tabela.  

7. Nos operados nos primeiros 6 meses de vida, os valores da tabela podem ser onerados em: <6 meses +15%; recém-nascidos (30 

dias) +30%.  

8. Ajudas a intervenção: 1 ajudante: 20%; 2 ou mais ajudantes: 1º. ajudante 20%, outros 10%. Intervenção de 15 a 150K - 1 

ajudante; de 151 e 250K - 2 ajudantes; superior a 251- 3 ajudantes.  

9. Os valores indicados referem-se apenas, salvo indicação em contrário, aos honorários médicos, não estão portanto incluídos 

honorários de elementos não médicos da equipa, pisos de sala, utilização de equipamentos especiais, medicamentos, próteses 

ou outros implantes. 

30. PELE, ANEXOS E PARTES MOLES   

30.00. Geral   
30.00.00.01 Incisão e drenagem de abcesso subcutâneo 4 15 

30.00.00.02 Incisão e drenagem de abcesso profundo 4 25 

30.00.00. Incisão e drenagem de abcessos cervicofaciais profundos, sob anestesia geral   100 

30.00.00.03 Incisão e drenagem de quisto sebáceo, quisto pilonidal ou fúrunculo 4 15 

30.00.00.05 Incisão e drenagem de hematoma 4 15 

30.00.00.06 Excisão de pequenos tumores benignos ou quistos subcutâneos excepto região frontal e face  30 

30.00.00.07 Excisão de lesões benignas da região frontal da face e mão, passíveis de encerramento directo  40 

30.00.00.08 Excisão de tumor profundo  100 

30.00.00.09 Excisão de lesões benignas ou malignas só passíveis de encerramento com plastia complexa, na região 

frontal, face e mão 
 200 

30.00.00.10 Excisão de lesões benignas ou malignas só passíveis de encerramento com plastia complexa, excepto 

região frontal, face e mão 
 150 

30.00.00.11 Excisão de cicatrizes da face, pescoço ou mão e plastia por retalhos locais (Z, W, LLL, etc)  100 

30.00.00.12 Curetagem de verrugas ou condilomas 3 15 

30.00.00.14 Excisão de quisto ou fístula branquial 8 110 

30.00.00. Excisão de fístula cutânea da face com origem óssea ou dentária na mandíbula ou num maxilar  80 

30.00.00.15 Sutura de ferida da face e região frontal até 5 cm (adultos) e 2,5 cm (crianças) 8 30 

30.00.00.16 Sutura de ferida da face e região frontal maior do que 5 cm (adultos) e 2,5 cm(crianças) 8 60 
30.00.00.17 Sutura de ferida cutânea até 5 cm (adultos) ou 2,5 cm (crianças) excepto face e região frontal 8 15 

30.00.00.18 Sutura de ferida cutânea maior do que 5 cm (adultos) ou 2,5 cm (crianças), excepto face e região frontal 8 20 

30.00.00.20 Excisão de cicatrizes da face, pescoço ou mão e sutura directa  50 

30.00.00.24 Excisão de cicatriz e plastia por enxerto de pele total  120 

30.00.00.27 Extração de corpo estranho da face ou mão 8 40 

30.00.00.28 Desbridamento cirúrgico de ulceração até 3% da superfície corporal  15 

30.00.00.29 Desbridamento cirúrgico de ulceração entre 3% e 10%  40 

30.00.00.30 Desbridamento cirúrgico de ulceração entre 10% e 30%  60 

30.00.00.31 Desbridamento cirúrgico de ulceração acima de 30%  80 

 

 

 

30.02. Cirurgia Estética   

30.02.00.01 Cirurgia da calvície com expansor tecidular - cada tempo  150 

30.02.00.02 Cirurgia da calvície, enxertos pilosos, com Laser (cada sessão)  200 

30.02.00.03 Cirurgia da calvície, enxertos pilosos, com microcirurgia (cada sessão)  200 

30.02.00.04 Cirurgia da calvície, enxertos pilosos, cada sessão  100 

30.02.00.05 Dermabrasão cirúrgica total da face  100 

30.02.00.06 Dermabrasão cirúrgica parcial da face por unidade estética  45 

30.02.00.08 Dermabrasão química total da face  90 

30.02.00.09 Dermabrasão química parcial da face por unidade estética  40 



30.02.00.10 Ritidectomia cervicofacial  300 

30.02.00.11 Ritidectomia frontal  150 

30.02.00.12 Ritidectomia cervicofacial e frontal  350 
30.02.00.13 Ritidectomia das pálpebras (por pálpebra)  40 

30.02.00.14 Ritidectomia das pálpebras (por pálpebra) com ressecção das bolsas adiposas  60 

30.02.00.15 Rinoplastia completa  125 

30.02.00.16 Rinoplastia da ponta  100 

30.02.00.17 Rinoplastia das asas  100 

30.02.00.18 Reconstrução nasal parcial, tempo principal  120 

30.02.00.19 Reconstrução nasal parcial, tempo complementar  60 

30.02.00.20 Reconstrução nasal total, tempo principal  180 

30.02.00.21 Reconstrução nasal total, tempo complementar  80 

30.02.00.22 Reconstrução nasal por retalho pré-fabricado (1º. tempo)  300 

30.02.00.23 Correcção do nariz em sela com enxerto ósseo ou cartilagens  200 

30.02.00.24 Reconstrução auricular (ver Cod. 47)   
30.02.00.25 Tratamento de orelhas descoladas (otoplastia) unilateral  60 

30.02.00.26 Reconstrução total da orelha, tempo principal  200 

30.02.00.27 Reconstrução total da orelha, tempo complementar  80 

30.02.00.28 Reconstrução parcial da orelha, tempo principal  100 

30.02.00.29 Reconstrução parcial da orelha, tempo complementar  50 

30.02.00.30 Queilopastia estética  100 

30.02.00.31 Mentoplastia estética com endopróteses  100 

30.02.00.32 Mentoplastia estética com osteotomias  120 

30.02.00.33 Correcção do duplo queixo  80 

30.02.00.34 Modelação estética malar-zigomática com endoprótese  100 

30.02.00.35 Modelação estética malar-zigomática com osteotomias  130 

30.02.00.43 Lipoaspiração do pescoço  50 

30.02.00.56 Mentoplastia estética com retalhos locais  120 

 

 

30.03. Enxertos   

30.03.00.06 Enxerto dermoepidérmico até 100 cm2 ou de 1% da superfície corporal das crianças, face, boca, pescoço, 

genitais ou mão 
 100 

30.03.00.07 Enxerto dermoepidérmico maior que 100 cm2 ou de 1% da superfície corporal das crianças na face, boca, 

genitais ou mão 
 150 

30.03.00.08 Enxerto de clivagem, ou de pele total na região frontal, face, boca, pescoço, axila, genitais, mãos e pés até 

20 cm2 
 100 

30.03.00.09 Enxerto de clivagem, ou de pele total na região frontal, face, boca, pescoço, axila, genitais, mãos e pés 

maior que 20cm2 
 140 

30.03.00.12 Enxertos adiposos ou dermo-adiposos fascia, cartilagem, ósseo, periósteo  100 

30.03.00.13 Retalhos locais, em Z,U,W,V, Y, etc.  50 

30.03.00.14 Retalhos locais, plastias em Z, múltiplas, etc.  90 

30.03.00.15 Retalhos de tecidos adjacentes na região frontal face, boca, pescoço, axila, genitais mãos, pés até 10 cm2  140 

30.03.00.16 Retalhos de tecidos adjacentes na região frontal, face, boca, pescoço, axila, genitais, mãos, pés, maior que 

10 cm2 
 150 

30.03.00.19 Formação de retalhos pediculados, à distância, 1º. Tempo  110 

30.03.00.20 Cada tempo complementar  80 

30.03.00.21 Retalhos de tecidos adjacentes noutras regiões maior que 30 cm2  100 
30.03.00.22 Retalhos miocutâneos sem pedículo vascular identificado  150 

30.03.00.23 Retalhos cutâneos, miocutâneos ou musculares com pedículo vascular ou vasculo nervoso identificado  200 

30.03.00.24 Retalhos fasciocutâneos  120 

30.03.00.25 Retalhos musculares ou miocutâneos  150 

30.03.00.26 Retalhos osteomiocutâneos ou osteo-musculares  170 

30.03.00.27 Retalho livre com microanastomoses vasculares  250 

30.03.00.28 Retalhos de tecidos adjacentes no couro cabeludo, tronco e membros (excepto mãos e pés) menores que 

10cm2 

 100 

30.03.00.29 Retalhos de tecidos adjacentes no couro cabeludo, tronco e membros (excepto mãos e pés) de 10cm2 a 

30cm2 

 120 

30.03.00.30 Retalhos de tecidos adjacentes no couro cabeludo, tronco e membros (excepto mãos e pés) maior que 

30cm2 

 150 



30.03.00.31 Retalhos miocutâneos, musculares, ou fasciocutâneos sem pedículo vascular indentificado  150 

30.03.00.32 Retalhos cutâneos, miocutâneos, fasciocutâneos ou musculares, com pedículo vascular ou vasculo 

nervoso identificado 

 200 

30.03.00.33 Retalho livre com microanastomoses  400 

30.04. Diversos   

30.04.00.01 Expansão tissular para correcção de anomalias várias, por cada expansor e cada tempo operatório  100 

 

 

 

33. SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO   

33.00. Cabeça   
33.00.00.01 Tratamento de craniosinostose por via extracraniana  250 

33.00.00.02 Tratamento de craniosinostose por via intracraniana  400 

33.00.00.03 Correcção de teleorbitismo por via extracraniana  250 

33.00.00.04 Correcção de teleorbitismo por via intracraniana  400 

33.00.00.05 Cranioplastias (ver Cod. 45)   

33.00.00.06 Artrotomia têmporo-mandíbular  70 

33.00.00.07 Coronoidectomia (operação isolada)  110 

33.00.00.08 Ressecção do condilo mandíbular  140 

33.00.00.09 Meniscectomia têmporo-mandíbular  100 

33.00.00.10 Excisão de quisto ou tumor benigno (maxilar  ou mandibular) com menos de 2 cm de maior dimensão  75 

33.00.00.11 Ressecção parcial da mandíbula, sem perda de continuidade  75 

33.00.00.12 Ressecção parcial da mandíbula com perda de continuidade  150 

33.00.00.13 Ressecção total da mandíbula  200 

33.00.00.14 Ressecção total da mandíbula com reconstrução imediata  300 

33.00.00.15 Ressecção parcial do maxilar superior  110 

33.00.00.16 Ressecção parcial do maxilar superior com reconstrução imediata  200 

33.00.00.17 Ressecção total do maxilar superior  200 

33.00.00.18 Ressecção de outros ossos da face por quisto ou tumor benignos  110 

33.00.00.19 Reconstrução parcial da mandíbula com material aloplástico  100 

33.00.00.20 Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto osteo-cartilagineo  150 

33.00.00.21 Reconstrução  maxilar ou mandibular com material aloplástico  120 

33.00.00.22 Reconstrução maxilar ou mandibular com enxerto ósseo  200 

33.00.00.23 Osteoplastia mandíbular por prognatismo ou retroprognatismo  300 

33.00.00.24 Osteoplastia da mandíbula segmentar  200 

33.00.00.25 Osteoplastia da mandíbula, total  300 

33.00.00.26 Osteoplastia do maxilar superior, segmentar tipo Le Fort I  200 

33.00.00.27 Osteoplastia maxilo-facial, com osteotomia tipo Le Fort II  300 

33.00.00.28 Condiloplastia mandíbular programada unilateral  140 

33.00.00.29 Artroplastia têmporo-mandíbular (cada lado)  140 

33.00.00.30 Cranioplastia complexa com enxerto ósseo  450 

33.00.00.31 Osteotomia segmentar do maxilar superior  150 

33.00.00.32 Cranioplastia simples com enxerto ósseo  250 

33.00.00.33 Disjunção palatina cirurgicamente assistida  150 

33.00.00.34 Cranioplastia simples com material aloplastico  170 

33.00.00.35 Ablação de tumor por dupla abordagem (intra e extracraniana)  450 

33.00.00.36 Osteotomia sagital mandibular unilateral  150 

33.00.00.37 Distracção mandibular unilateral  150 

33.00.00.38 Distracção mandibular bilateral  300 

33.00.00.39 Distracção tipo Le Fort II  400 

33.00.00.40 Distracção tipo Le Fort III    600 

33.00.00.41 Distracção alveolar  100 

33.00.00.42 Excisão de quisto ou tumor benigno (maxilar ou mandibular) entre 2 a 4 cmde maior dimensão  90 

33.00.00.43 Excisão de quisto ou tumor benigno (maxilar ou mandibular) com mais de  4 cmde maior dimensão  100 

33.00.01. Fraturas e luxações da face   

33.00.01.01 Tratamento da fratura de nariz por redução simples fechada  30 

33.00.01.02 Tratamento de fratura instável de nariz  50 

33.00.01.03 Tratamento de fratura do complexo nasoetmoide, incluindo reparação dos ligamentos centrais epicantais  150 

33.00.01. Tratamento de fratura do complexo nasoetmoidal, incluindo reparação dos ligamentos centrais epicantais,  250 



por abordagem coronal 

33.00.01.04 Tratamento de fratura nasomaxilar (tipo Le Fort III)  150 

33.00.01. Tratamento de fratura nasomaxilar (tipo Le Fort III), por abordagem coronal  250 

33.00.01.05 Tratamento da fratura-disjunção cranio-facial (tipo Le Fort III)  160 

33.00.01. Tratamento da fratura-disjunção cranio-facial (tipo Le Fort III), por abordagem coronal  160 

33.00.01.06 Tratamento de fratura do maxilar superior, por método simples  75 

33.00.01.07 Tratamento de fratura do maxilar superior, com fixação interna ou externa  140 

33.00.01.08 Tratamento da fratura do complexo zigomatomaxilar sem fixação  75 

33.00.01.09 Tratamento da fratura do complexo zigomatomaxilar com fixação  150 

33.00.01.    

33.00.01.09 Tratamento da fratura do complexo zigomatomaxilar com fixação, por abordagem coronal  250 

33.00.01.10 Tratamento de fratura do pavimento da órbita,  tipo  "blow-out"  120 

33.00.01.11 Tratamento de fratura do pavimento da òrbita, tipo "blow-out" com endoprótese   150 

33.00.01.12 Tratamento de fratura do pavimento da órbita, tipo "blow-out", com enxerto ósseo  150 

33.00.01.13 Bloqueio intermaxilar com arcos vestibulares (operação isolada)  150 

33.00.01.14 Tratamento da fratura da mandíbula por método simples  75 

33.00.01.15 Tratamento ortopédico da fratura mandíbular por fixação intermaxilar  110 

33.00.01.16 Tratamento cirúrgico e osteossíntese da fratura mandíbular (exceto fraturas condilianas e subcodilianas, 

com códigos separados) (1 osteossíntese) 

 150 

33.00.01.17 Tratamento de luxação temporomandibular por manipulação externa  30 

33.00.01.18 Tratamento de luxação temporomandibular por método cirúrgico  110 

33.00.01.19 Tratamento de fratura tipo Le Fort I   100 

33.00.01. Tratamento de fratura tipo Le Fort II  150 

33.00.01.20 Tratamento cirúrgico com osteossínteses múltiplas de fraturas mandíbulares (exceto fraturas condilianas e 

subcondilianas, com códigos separados) 

 200 

33.00.01. Tratamento cirúrgico com osteossínteses de fraturas condilianas ou subcodilianas, cada lado  170 

33.00.01.21 Tratamento de fratura do maxilar superior, por bloqueio intermaxilar  110 

33.00.01.22 Tratamento de fratura do maxilar superior com osteossíntese  100 

33.00.01.23 Idem com suspensão  75 

33.00.01.24 Tratamento cirúrgico de fratura mandíbular com  bloqueio intermaxilar com parafusos  110 

33.00.01.25 Extração de parafusos  de bloqueio via permucosa  40 

33.00.01.26 Artroscopia da articulação temporomandibular (ATM) simples (extração de corpos estranhos, 

desbridamentos, secções, etc) 

 120 

 Infiltração anestésica intra-oral em disfunção temporomandibular (DTM) ou dor orofacial (DOF)   
 Infiltração anestésica extra-oral em disfunção temporomandibular (DTM) ou dor orofacial (DOF)   

33.00.01. Artrocentese terapêutica da articulação temporomandibular (ATM)  80 

33.00.01.28 Artroplastia da articulação temporomandibular (ATM) sob artroscopia (meniscectomia, mesniscopexia, etc)  170 

33.00.01.29 Reconstrução da  ATM  com prótese parcial  250 

33.00.01.30 Reconstrução da  ATM  com prótese total  400 

33.01. Pescoço   

33.01.00.01 Tenotomia dos escalenos  90 

33.01.00.02 Cirurgia muscular dinâmica por transferência muscular  150 

33.01.00.03 Enxertos musculares livres  250 

33.01.00.04 Cirurgia estética para estabilização funcional das comissuras (suspensões) mioneurotomias selectivas  150 

33.01.00.05 Torcicolo congénito, mioplastia de alongamento ou miectomia  110 

33.01.00.06 Celulectomia cervical unilateral  200 

33.01.00.07 Celulectomia cervical bilateral  300 

33.01.00.08 Neurorrafia do nervo facial  200 

33.01.00.09 Enxerto nervoso do nervo facial  250 

33.01.00.10 Enxerto nervoso cruzado do nervo facial  300 

33.01.00.11 Neurotização a partir de outro nervo craniano  300 

 

 

33.11.00. Cirurgia ósteo-articular   

33.11.00.01 Colheita de enxerto cortico-esponjoso, como adjuvante de uma cirurgia 
Valor  aditivo,  a  utilizar  apenas  nos  casos  não expressamente considerados 

 30 

33.11.00.06 Transposição óssea  180 

33.11.01. Extração de material de osteossíntese ou de tracção esquelética   

33.11.01.01 Por via percutânea  30 



33.11.01.02 Por abordagem do plano ósseo: 40% do valor que lhe corresponde na osteossíntese simples (sem 

colocação de enxerto). 
  

33.11.01.05 Redução e fixação percutânea de fraturas, luxações ou fraturas luxações em casos não considerados 

especificamente: acresce em 50% o valor estipulado no tratamento incruento. 
  

 

 

 

34. APARELHO RESPIRATÓRIO   
34.00. Nariz, fossas nasais, seios perinasais   

34.00.00.01 Tamponamento nasal anterior  12 

34.00.00.02 Idem, posterior  27 

34.00.00.06 Electrocoagulação dos cornetos unilateral  18 

34.00.00.07 Turbinectomia unilateral  30 

34.00.00.16 Caldwell-Luc unilateral  80 

34.00.00.17 Idem, bilateral  120 

34.00.00.22 Ressecção submucosa do septo  80 

34.00.00.23 Septoplastia (operação isolada)  120 

34.00.00.27 Rino-septoplastia  200 

34.00.00.34 Maxilectomia sem exenteração da órbita  180 

34.00.00.35 Idem, com exenteração  250 
34.00.00.37 Rinectomia parcial  75 

34.00.00.38 Idem, total  120 

34.00.00.39 Operação de rinofima  80 

34.00.00.43 Drenagem de hematoma do septo nasal  15 

34.02. Traqueia e brônquios   

34.02.00.01 Traqueotomia (operação isolada)  85 

34.02.00.02 Cricotiroidotomia (operação isolada)  70 

34.00.00. Turbinectomia bilateral   50 

 

 

36. SISTEMA  HEMOLINFOPOIÉTICO   

36.01. Gânglios  e  vasos  linfáticos   

36.01.00.01 Drenagem de abcesso ganglionar  17 
36.01.00.02 Excisão de gânglio linfático superficial  32 

36.01.00.03 Excisão de gânglio linfático profundo  42 

36.01.00.04 Excisão de linfangioma quistico (Exceptuando parótida)  155 

36.01.00.05 Excisão de linfangioma quístico cervico-parótideo  270 

36.01.00.06 Esvaziamento suprahioideu, unilateral  115 

36.01.00.07 Esvaziamento suprahioideu, bilateral  140 

36.01.00.08 Esvaziamento cervical radical  165 

36.01.00.09 Esvaziamento cervical radical, bilateral  280 

36.01.00.10 Esvaziamento cervical conservador, unilateral  130 

36.01.00.11 Esvaziamento cervical conservador, bilateral  210 

 

 

38. ESTRUTURAS  DENTO-ALVEOLARES   
38.01.00.03 Gengivectomia (por bloco anterior ou lateral) 25 15 

 Gengivoplastia   

38.01.00.04 Cirurgia de retalho 35 15 

38.01.00.05 Enxertos pediculados 35 15 

38.01.00.06 Enxerto da mucosa bucal 35 15 

38.01.00.07 Auto-enxerto ósseo 35 15 

38.01.01. Estabilização de peças dentárias:   

38.01.01.01 Estabilização de peças dentárias por qualquer técnica 35 25 

38.02. Pequena  cirurgia  oral   

38.02.00.01 Exodontia simples de monorradicular 8 12 

38.02.00.02 Exodontia simples de multirradicular 12 13 

38.02.00.03 Exodontia complicada ou de siso incluso, não complicada (sem osteotomia) 20 20 
38.02.00.04 Exodontia de sisos impactados 60 35 



38.02.00.05 Exodontia de caninos impactados  50 

38.02.00.05 Exposição de dente impactado para tração ortodôntica  40 

38.02.00.06 Exodontia de supranumerários impactados  35 

38.02.00.07 Exodontia de dentes impactado localização ectópica  50 

38.02.00.08 Reimplantação dentária 25 25 

38.02.00.09 Germectomia 50 30 

38.02.00.10 Transplantação de germes dentários 50 40 

38.02.00.11 Exodontias múltiplas sob anestesia geral  100 

38.02.00.12 Exodontia seguida de sutura 18 25 

38.02.00.13 Apicectomia de monorradiculares 35 25 

38.02.00.14 Apicectomia de multirradiculares 50 30 

38.02.00.15 Aprofundamento do vestíbulo (por quadrante) 40 30 

38.02.00.16 Frenectomia lingual 35 20 

38.02.00.17 Frenectomia labial superior  15 

38.02.00.18 Frenectomia labial inferior  15 

 Frenotomia lingual   

 Frenotomia superior   

 Frenotomia inferior   

38.02.00.19 Radiculectomia 35 30 

38.02.00.20 Quistos paradentários, com anestesia local ou regional  30 

38.02.00.21 Quistos paradentários, com anestesia geral  75 

38.02.00.22 Exérese de ranulas simples ou outros pequenos tumores dos tecidos moles da cavidade oral, com 

anestesia local 

40 25 

38.02.00.23 Exérese de ranulas simples ou outros pequenos tumores dos tecidos moles da cavidade oral, com 

anestesia geral 

 50 

38.02.00.24 Curetagem de focos de osteite não simultânea com a exodontia 15 25 

38.02.00.21 Biópsia de tecidos moles 3 5 

38.02.00.22 Biópsia óssea 3 15 

38.02.00.23 Exérese de epulides, hiperplasia do rebordo alveolar 40 30 

38.02.00.24 Redução e contenção do dente luxado por trauma  35 30 

 Regularização do bordo alveolar (por quadrante)   

38.02.00.25 Incisão e drenagem de abcessos de origem dentária, por via bucal 5 20 

38.02.00.26 Incisão e drenagem de abcessos de origem dentária, por via cutânea 30 30 

38.02.00.27 Elevação do seio maxilar unilateral com biomateriais  100 

 Elevação do seio maxilar unilateral sem biomateriais   

38.02.00.28 Elevação do seio maxilar bilateral com biomateriais  200 

 Elevação do seio maxilar bilateral sem biomateriais   

 Cirurgia para elevação do seio maxilar com janela lateral e utilização de aloenxerto ósseo   

 Cirurgia para elevação do seio maxilar com janela lateral e utilização de autoenxerto ósseo   

 Correção de defeitos ósseos dos maxilares com biomateriais   

 Correção de defeitos ósseos dos maxilares com autoenxertos ósseoa   

 Correção de defeitos ósseos com utilização de membranas osteopromotoras não reabsorviveis   

 Correção de defeitos ósseos com utilização de membranas osteopromotoras não reabsorviveis   

    

    

38.08. Implantologia   

38.08.00.01 Cirurgia para colocação de implantes 60 50 

38.08.00.02 Implante utilizado (por cada implante) 300  

38.08.00.03 Cirurgia para colocação de implantes zigomáticos (por cada implante)  80 

    

39. APARELHO  DIGESTIVO   

39.00. Lábio   

39.00.00.01 Ressecção do bordo livre com avanço da mucosa  80 

39.00.00.02 Excisão em cunha com encerramento directo  70 

39.00.00.03 Ressecção maior que ¼ com reconstrução  150 

39.00.00.04 Ressecção total do lábio inferior ou superior com reconstrução  250 

39.00.00.05 Tratamento cirúrgico de fenda labial completa unilateral  160 

39.00.00.06 Tratamento cirúrgico de fenda palatina parcial  130 

39.00.00.07 Tratamento cirúrgico da fenda labial bilateral  240 



39.00.00.08 Tratamento cirúrgico de fenda labial tempos complementares  90 

39.00.00.09 Tratamento de outras malformações congénitas dos lábios cada tempo  100 

39.00.00.10 Tratamento cirúrgico de fenda completa unilateral do paladar primário  140 

39.00.00.11 Tratamento cirúrgico de fenda bilateral (cada lado) do paladar primário  110 

39.00.00.12 Tratamento cirúrgico de fenda do paladar primário tempos complementares  80 

39.00.00.13 Fístulas congénitas labiais  90 

39.01. Vestíbulo   

39.01.00.01 Drenagem de quistos, abcessos, hematomas  20 

39.01.00.02 Plastia do freio lingual  25 

39.01.00.03 Excisão de lesão da mucosa ou sub-mucosa  30 

39.01.00.04 Excisão de lesão da mucosa ou sub-mucosa com plastia  55 

39.01.00.05 Sutura de laceração superficial  25 

39.01.00.06 Sutura de laceração com mais de 2 cm, profunda  30 

39.01.00.07 Vestibuloplastia por quadrante  30 

39.01.00. Aprofundamento do vestibulo   

39.01.00. Excisão de bridas gengivais   

39.02. Língua e  Pavimento  da boca   

39.02.00.01 Incisão e drenagem de quistos, abcessos intra-orais ou hematomas da língua ou pavimento da boca-

superficiais 

 20 

39.02.00.02 Incisão e drenagem de quistos, abcessos intra-orais ou hematomas da língua ou pavimento da boca-

profundos 

 25 

39.02.00.03 Incisão e drenagem extra-oral de abcesso, quisto e/ou hematoma do pavimento da boca ou sublingual  30 

39.02.00.04 Excisão de lesão da língua localizada nos 2/3 anteriores  35 

39.02.00.05 Excisão de lesão da língua localizada no 1/3 posterior  50 

39.02.00.06 Excisão de lesão do pavimento da boca  30 

39.02.00.07 Glossectomia menor que ½ da língua  70 

39.02.00.08 Hemiglossectomia  100 

39.02.00.09 Hemiglossectomia com esvasiamento unilateral do pescoço  220 

39.02.00.10 Glossectomia total, sem esvasiamento cervical  150 

39.02.00.11 Glossectomia total, com esvasiamento unilateral  220 

39.02.00.12 Glossectomia total com esvasiamento bilateral  320 

39.02.00.13 Glossectomia com ressecção do pavimento da boca e mandíbula  250 

39.02.00.14 Glossectomia com ressecção do pavimento da boca e mandíbula com esvaziamento cervical  320 

39.02.00.15 Reparação de laceração até 2 cm do pavimento ou dos 2/3 anteriores da língua  20 

39.02.00.16 Reparação de laceração do 1/3 posterior da língua  25 

39.02.00.17 Reparação de laceração do pavimento ou língua (mais de 2 cm)  30 

39.03. Palato  e  Úvula   

39.03.00.01 Drenagem de abcesso do palato ou úvula  20 

39.03.00.02 Excisão de lesão do palato ou úvula  30 

39.03.00.03 Excisão de exostose do palato  25 

39.03.00.04 Sutura de laceração do palato até 2 cm  25 

39.03.00.05 Sutura de laceração do palato mais de 2 cm  50 

39.03.00.06 Palotoplastia para tratamento de ferida (palato mole)  110 

39.03.00.07 Retalho osteo periósteo ou enxerto ósseo em fenda alveolo palatina  120 

39.03.00.08 Estafilorrafia por fenda palatina incompleta ou estafilorrafia simples  125 

39.03.00.09 Uranoestafilorrafia por fenda palatina completa  150 

39.03.00.10 Reconstrução do palato anterior em fenda alveolo-palatina  125 

39.03.00.11 Tratamento cirúrgico de fístula oroantral  110 

39.04.00.16 Extirpação das apófises estiloideias  70 

39.04.00.17 Extirpação de fístula ou quisto branquial, amigdalino, etc.  110 

39.05. Glândulas  Salivares   

39.05.00.01 Drenagem simples de abcessos (parótida, submaxilar ou sublingual)  15 

39.05.00.02 Marsupialização de quisto sublingual (rânula)  15 

39.05.00.03 Excisão de quisto sublingual ou do pavimento  50 

39.05.00.04 Parotidectomia superficial  210 

39.05.00.05 Parotidectomia total com sacrifício do nervo facial  210 

39.05.00.06 Parotidectomia total com dissecção e conservação do nervo facial  310 

39.05.00.07 Parotidectomia total com reconstrução do nervo facial  320 

39.05.00.08 Excisão de glândula submandibular  90 



39.05.00.09 Excisão de glândula sublingual  70 

39.05.00.10 Injecção para sialografia com dilatação dos canais salivares  15 

39.05.00.11 Excisão de cálculos dos canais salivares por via endobucal  40 

39.05.00.12 Excisão de glândulas salivares aberrantes  70 

39.05.00.13 Biópsia de glândulas salivares minor  25 

39.05.00.14 Sialoendoscopia diagnóstica  30 

39.05.00.15 Sialoendoscopia terapêutica  60 

 Litotrícia de cálculos das glândulas salivares   

 

 

44. SISTEMA  ENDÓCRINO   

44.00.00.13 Excisão de quisto do canal tireoglosso  120 

44.00.00. Excisão de quisto e fístula do canal tireoglosso  140 

 

 

 

46.10. Pálpebras   

46.10.00.01 Drenagem de abcesso  15 

46.10.00.05 Biópsias das pálpebras  10 

46.10.00.08 Excisão de lesão palpebral sem plastia (excepto chalázio)  35 

46.10.00.10 Tarsorrafia  40 

46.10.00.11 Abertura da Tarsorrafia  10 

46.10.00.12 Correcção de ptose: técnica do músculo frontal com sutura (ex:Op. de Friedenwald)  100 

46.10.00.13 Correcção de ptose, outras técnicas  130 

46.10.00.14 Correcção de retracção palpebral  100 

46.10.00.15 Blefaroplastia com excisão de cunha tarsal (ectrópico e entrópio)  80 

46.10.00.16 Blefaroplastia extensa (ectrópio e entrópio) (ex: operações tipo Kuhnt Szymanowski e Wheeler-Fox)  150 
46.10.00.17 Blefaroplastia extensa para correcção da Blefarofimose e do epicantus  150 

46.10.00.18 Sutura de ferida incisa recente envolvendo as estruturas superficiais e bordo  40 

46.10.00.19 Sutura de ferida incisa recente envolvendo toda a espessura da pálpebra  80 

46.10.00.20 Remoção de corpo estranho  25 

46.10.00.21 Cantoplastia (reconstrução do canto)  40 

46.10.00.22 Reconstrução e sutura de ferida lacero-contusa, envolvendo todas as estruturas da pálpebra até 1/3 da sua 

extensão, podendo incluir enxerto de pele, simples ou pediculado 
 95 

46.10.00.23 Idem, envolvendo mais de 1/3 do bordo  120 

46.10.00.24 Reconstrução de toda a espessura palpebral por retalho tarso-conjuntival da palpebra oposta  140 

 

 

47. SISTEMA AUDITIVO   

47.00.00.24 Anastomose hipoglosso-facial  200 

47.00.00.25 Enxerto cruzado facio-facial  250 

47.00.00.31 Otoplastia unilateral  80 

47.00.00.32 Otoplastia bilateral  120 

48. BIÓPSIA INCISIONAL, REQUERENDO SUTURA   

48.00.00.01 Pele 8 15 

48.00.00.03 Tecidos Moles  20 

48.00.00.04 Músculo  20 

48.00.00.05 Nervo  20 

48.00.00.10 Osso  50 
48.00.00.11 Gânglio superficial  30 

48.00.00.12 Gânglio profundo  40 

 


