
Nomenclatura dos Atos Médicos - Tabela Codificada

Código Texto

01. CONSULTAS

01.01. No Consultório

01.01.00.AA.00 Consultas no consultório - não especialista - 1ª consulta

01.01.00.AB.00 Consultas no consultório - não especialista - consultas subsequentes.

01.01.00.AC.00 Consultas no consultório - especialista - 1ª consulta

01.01.00.AD.00 Consultas no consultório - especialista - consultas subsequentes

01.01.00.AE.00 Consulta não presencial

01.01.00.AF.00 Consultas no consultório - Psiquiatria e Genética Médica - 1ª consulta

01.01.00.AG.00 Consultas no consultório - Psiquiatria e Genética Médica - consultas subsequentes

01.01.00.AH.00 Consulta de radiologia - estudo e relatório de exame para segunda opinião

01.01.00.AI.00 Consulta de radiologia de intervenção - avaliação do doente e definição do tratamento

01.02. No Internamento / Hospital de Dia

01.02.00.AA.00 Consulta no internamento

01.02.00.AB.00 Consulta no internamento - Psiquiatria

01.02.00.AC.00 Consulta no hospital de dia

01.02.00.AD.00 Consulta no hospital de dia - Psiquiatria

01.03. No Domicílio

01.03.00.AA.00 Consultas no domicílio - não especialista -1ª consulta

01.03.00.AB.00 Consultas no domicílio - não especialista - consultas subsequentes

01.03.00.AC.00 Consultas no domicílio - especialista - 1ª consulta

01.03.00.AD.00 Consultas no domicílio - especialista - consultas subsequentes

01.03.00.AE.00 Consultas no domicílio - Psiquiatria - 1ª consulta

01.03.00.AF.00 Consultas no domicílio - Psiquiatria - consultas subsequentes

01.04. No Domicílio, horas noturnas (das 21h às 8h) ou fim de semana

01.04.00.AA.00 No Domicílio, horas noturnas ou fim de semana - não especialista - 1ª consulta

01.04.00.AB.00 No Domicílio, horas noturnas ou fim de semana - não especialista - consultas subsequentes

01.04.00.AC.00 No Domicílio, horas noturnas ou fim de semana - especialista - 1ª consulta

01.04.00.AD.00 No Domicílio, horas noturnas ou fim de semana - especialista - consultas subsequentes

01.04.00.AE.00 No Domicílio, horas noturnas ou fim de semana - Psiquiatria - 1ª consulta

01.04.00.AF.00 No Domicílio, horas noturnas ou fim de semana - Psiquiatria - consultas subsequentes

01.05. Diversos

01.05.00.AA.00 Conferência Médica, cada interveniente

01.05.00.AB.00 Consulta multidisciplinar, cada interveniente

01.05.00.AC.00 Exame médico desportivo

01.05.00.AD.00 Exame pericial com relatório

01.05.00.AE.00 Exame pericial no âmbito de testamento / doação / casamento

01.05.00.AF.00 Exame pericial em Medicina do Trabalho, com relatório / parecer

01.05.00.AG.00 Junta Médica

01.05.00.AH.00 Relatório / parecer médico-legal

01.05.00.AI.00 Diligência em tribunal

01.05.00.AJ.00 Depoimento em audiência de julgamento 

01.05.00.AK.00 Diligência em tribunal por teleconferência

01.05.00.AL.00 Relatório clínico

01.05.00.AM.00 Assistência pediátrica ao parto, e observação de recém-nascido

01.05.00.AN.00 Teleconsulta

01.05.00.AO.00 Telemedicina

01.05.00.AP.00 Telerastreio

01.05.00.AQ.00 Telemonitorização

02. SERVIÇOS E TÉCNICAS GERAIS

02.00.00.AA.00 Algaliação na Mulher
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02.00.00.AB.00 Algaliação no Homem

02.00.00.AC.00 Paracentese diagnóstica ou terapêutica           

02.00.00.AD.00 Pericardiocentese diagnóstica ou terapêutica        

02.00.00.AE.00 Colocação de cateter pericárdico

02.00.00.AF.00 Toracocentese diagnóstica ou terapêutica com agulha        

02.00.00.AG.00 Toracocentese diagnóstica ou terapêutica por dreno torácico     

02.00.00.AH.00 Colocação de drenagem pleural

02.00.00.AI.00 Punção testicular

02.00.00.AJ.00 Punção articular

02.00.00.AK.00 Punção da bolsa sub-deltoideia

02.00.00.AL.00 Punção prostática

02.00.00.AM.00 Punção lombar - diagnóstica ou terapêutica 

02.00.00.AN.00 Punção aspirativa de abcesso, hematoma, seroma ou quisto

02.00.00.AO.00 Punção aspirativa de abcesso, hematoma, seroma ou quisto subcutâneo

02.00.00.AP.00 Punção aspirativa de abcesso, hematoma, seroma ou quisto subaponevrótico

02.00.00.AQ.00 Punção aspirativa de abcesso, hematoma, seroma ou quisto pélvico profundo

02.00.00.AR.00 Colpocentese

02.00.00.AS.00 Desbridamento arterial ou venoso 

02.00.00.AT.00 Exanguíneo transfusão

02.00.00.AU.00 Transfusão fetal intrauterina (tec. intraperitoneal, intravasc)

02.00.00.AV.00 Punção femoral ou jugular

02.00.00.AW.00 Colocação de cateter venoso jugular

02.00.00.AX.00 Colocação de cateter venoso subclávia

02.00.00.AY.00 Colocação de cateter venoso femoral

02.00.00.AZ.00 Transfusão ou perfusão intravenosa

02.00.00.BA.00 Transfusão de sangue total

02.00.00.BB.00 Transfusão de concentrado eritrocitário

02.00.00.BC.00 Transfusão de plasma fresco congelado

02.00.00.BD.00 Transfusão de concentrado plaquetário

02.00.00.BE.00 Transfusão de crio precipitados

02.00.00.BF.00 Transfusão de fibrinogénio

02.00.00.BG.00 Transfusão de outros fatores de coagulação

02.00.00.BH.00 Perfusão de aminas vasoativas

02.00.00.BI.00 Perfusão de anticoagulante

02.00.00.BJ.00 Perfusão de fibrinolítico

02.00.00.BK.00 Perfusão de insulina

02.00.00.BL.00 Perfusão epicraniana

02.00.00.BM.00 Colheita de sangue fetal

02.00.00.BN.00 Intubação gástrica

02.00.00.BO.00 Intubação duodenal / jejunal

02.00.00.BP.00 Lavagem gástrica

02.01. Acessos vasculares sem controle imagiológico

02.01.00.AA.00 Colocação de cateter venoso central provisório

02.01.00.AB.00 Colocação de cateter venoso central de longa duração (tunelizado)

02.01.00.AC.00 Colocação de cateter arterial

02.01.00.AD.00 Punção arterial (gasimetria)

02.02. Acessos vasculares com controle imagiológico

02.02.00.AA.00 Colocação de cateter venoso central provisório com controle ecográfico

02.02.00.AB.00 Colocação de cateter venoso central provisório com controle radiológico

02.02.00.AC.00 Colocação de cateter venoso central de longa duração (tunelizado) com controle ecográfico
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02.02.00.AD.00 Colocação de cateter venoso central de longa duração (tunelizado) com controle radiológico

03. TÉCNICAS ESPECIAIS NEONATOLOGIA

03.00.00.AA.00 Colocação de cateter umbilical no RN

03.00.00.AB.00 Algaliação de recém-nascido feminino

03.00.00.AC.00 Algaliação de recém-nascido masculino

03.00.00.AD.00 Punção arterial (neonatal)

03.00.00.AE.00 Paracentese diagnóstica ou terapêutica (neonatal) 

03.00.00.AF.00 Pericardiocentese diagnóstica ou terapêutica (neonatal)

03.00.00.AG.00 Toracocentese diagnóstica ou terapêutica (neonatal)

03.00.00.AH.00 Punção lombar - diagnóstica ou terapêutica (neonatal)

03.00.00.AI.00 Hemodiafiltração aguda (neonatal)

03.00.00.AJ.00 Cateterismo venoso central percutâneo de veias dos membros (neonatal)

03.00.00.AK.00 Cateterismo arterial percutâneo de artéria do membro superior ou inferior (neonatal)

03.00.00.AL.00 Hipotermia induzida (neonatal)

03.00.00.AM.00 Oxigenação extracorporal por membrana (ECMO) (neonatal)

03.00.00.AN.00 Diálise peritoneal neonatal

03.00.00.AO.00 Monitorização por espectroscopia próxima do infravermelho (NIRS) neonatal

03.00.00.AP.00 Monitorização por eletroencefalografia de amplitude (aEEG) neonatal

03.00.00.AQ.00 Eletroencefalografia neonatal

03.00.00.AR.00 Ecocardiografia neonatal de rastreio

03.00.00.AS.00 Ecocardiografia neonatal funcional

03.00.00.AT.00 Ressuscitação cardiorrespiratória (neonatal)

04. TERAPÊUTICAS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO

04.00.00.AA.00 Injeção intratecal para quimioterapia

04.00.00.AB.00 Assistência clínica a administração de terapêutica antineoplásica sistémica por via oral, incluí consulta

04.00.00.AC.00 Assistência clínica a administração de terapêutica antineoplásica sistémica por via subcutânea, incluí consulta

04.00.00.AD.00 Administração de vacinas ou outros fármacos por via endovenosa, intramuscular ou subcutânea

04.00.00.AE.00 Assistência clínica a administração de terapêutica antineoplásica sistémica por via intramuscular, incluí consulta

04.00.00.AF.00 Assistência clínica a administração de terapêutica antineoplásica sistémica por via endovenosa em bólus, incluí 

consulta

04.00.00.AG.00 Assistência clínica a administração de terapêutica antineoplásica sistémica por via endovenosa em infusão até 1 

hora, incluí consulta

04.00.00.AH.00 Assistência clínica a administração de terapêutica antineoplásica sistémica por via endovenosa em infusão 

prolongada por cada hora adicional até 8 horas, incluí consulta

04.00.00.AI.00 Assistência clínica a administração de terapêutica antineoplásica sistémica por via endovenosa em infusão 

prolongada superior a 8 horas, requerendo bomba infusora portátil

04.00.00.AJ.00 Assistência clínica a administração de terapêutica antineoplásica intratecal por punção lombar, incluí consulta

04.00.00.AK.00 Assistência clínica a administração de terapêutica antineoplásica intratecal por reservatório intraventricular 

implantado, incluí consulta

04.00.00.AL.00 Assistência clínica a administração de terapêutica antineoplásica na cavidade peritoneal, incluindo paracentese

04.00.00.AM.00 Assistência clínica a administração de terapêutica antineoplásica na cavidade pleural, incluindo toracocentese

04.00.00.AN.00 Assistência clínica a administração de terapêutica antineoplásica por instilação vesical, incluí consulta

04.00.00.AO.00 Assistência clínica a administração de terapêutica antineoplásica intralesional tumoral, incluí consulta

05. TÉCNICAS REUMATOLÓGICAS

05.01. Técnicas diagnósticas

05.01.00.AA.00 Artroscopia Diagnóstica
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05.01.00.AB.00 Aspiração de bolsas sinoviais (acresce apoio imagiológico se aplicável)

05.01.00.AC.00 Artrocentese diagnóstica (acresce apoio imagiológico, se aplicável)

05.01.00.AD.00 Biópsia sinovial fechada do joelho (acresce apoio imagiológico, se aplicável)

05.01.00.AE.00 Biópsia sinovial fechada da coxo-femoral (acresce apoio imagiológico, se aplicável)

05.01.00.AF.00 Biópsia sinovial fechada de outras articulações sem intensificador de imagem (acresce apoio imagiológico, se 

aplicável)

05.01.00.AG.00 Biópsia sinovial por artroscopia (acresce ao valor da artroscopia)

05.01.00.AH.00 Biópsia de músculo

05.01.00.AI.00 Biópsia de fáscia muscular

05.01.00.AJ.00 Videocapilaroscopia

05.01.00.AK.00 Estudo do líquido sinovial com coloração específica para deteção de material microcristalino

05.01.00.AL.00 Avaliação metrológica em doença reumatológica

05.01.00.AM.00 Teste patérgico

05.02. Técnicas Terapêuticas

05.02.00.AA.00 Artroscopia terapêutica simples (extração de corpos livres, desbridamentos, secções, etc.)  (acresce ao valor da 

artroscopia diagnóstica)

05.02.00.AB.00 Artrocentese terapêutica (com ou sem administração de fármaco) (acresce apoio imagiológico, se aplicável)

05.02.00.AC.00 Viscossuplementação (acresce apoio imagiológico, se aplicável)

05.02.00.AD.00 Artroclise

05.02.00.AE.00 Infiltração epidural

05.02.00.AF.00 Sinoviortese farmacológica (acresce apoio imagiológico, se aplicável)

05.02.00.AG.00 Artroscopia terapêutica de lesões articulares circunscritas

05.02.00.AH.00 Aponevrotomia percutânea por agulha na Doença de Dupuytren

05.02.00.AI.00 Secção percutânea por agulha de polia palmar para tratamento do dedo em gatilho

05.02.00.AJ.00 Dissolução ecoguiada de calcificações extra-articulares (acresce apoio ecográfico)

06. SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA

06.01. Procedimentos de diagnóstico / avaliação psiquiátrica

06.01.00.AA.00 Aplicação de escalas ou testes específicos ou outros procedimentos relacionados com a investigação clínica

06.01.00.AB.00 Aplicação de escalas ou testes específicos, com relatório

06.02. Procedimentos psiquiátricos terapêuticos

06.02.00.AA.00 Consulta de grupo

06.02.00.AB.00 Consulta com aplicação de instrumentos específicos de diagnóstico

06.02.00.AC.00 Psicoterapia de grupo 

06.02.00.AD.00 Psicoterapia individual

06.02.00.AE.00 Psicoterapia familiar

06.02.00.AF.00 Psicodrama

06.02.00.AG.00 Terapias de mediação corporal individual 

06.02.00.AH.00 Terapias de mediação corporal de grupo 

06.02.00.AI.00 Terapia de remediação cognitiva / reabilitação cognitiva

06.02.00.AJ.00 Eletroconvulsivoterapia 

07. SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

07.01. Meios auxiliares de diagnóstico

07.01.00.AA.00 Biopsia renal percutânea de rim nativo com controlo radiológico

07.01.00.AB.00 Biopsia renal percutânea de rim nativo com controlo ecográfico

07.01.00.AC.00 Biopsia renal percutânea de rim transplantado

07.01.00.AD.00 Biopsia renal percutânea de rim transplantado com controlo ecográfico

07.01.00.AE.00 Biopsia renal aspirativa de rim transplantado – FNAB

07.01.00.AF.00 Biopsia da gordura subcutânea da parede abdominal

07.02. Técnicas terapêuticas
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07.02.01. Intervenção endovascular no âmbito de hemodiálise e tranplante renal

07.02.01.AA.00 a) Angiografia diagnóstica

07.02.01.AB.00 b) Mapeamento venoso angiográfico

07.02.01.AB.00 Eco-Doppler vascular para mapeamento venoso

07.02.01.AC.00 c) Angioplastia transluminal percutânea sem colocação de stent

07.02.01.AD.00 d) Angioplastia transluminal percutânea com colocação de stent

07.02.01.AE.00 e) Desobstrução/trombólise (mecânica / química) de fístula arterio-venosa, nativa ou com interposição de prótese 

vascular

07.02.01.AF.00 Terapêutica endovascular com controlo ultrassonográfico

07.02.01.AG.00 Vigilância da disfunção do acesso vascular por técnicas "on line"

07.02.02. Eco-Doppler vascular

07.02.02.AA.00 Eco-Doppler do acesso vascular

07.02.03. Técnicas depurativas sanguíneas intermitentes

07.02.03.AA.00 Hemodiálise convencional

07.02.03.AB.00 Hemodiálise de alta eficácia

07.02.03.AC.00 Hemodiálise de alto fluxo

07.02.03.AD.00 Hemodiafiltração

07.02.03.AE.00 Hemofiltração

07.02.03.AF.00 SLED (diálise lenta de baixa eficácia)

07.02.03.AG.00 Hemoperfusão

07.02.03.AH.00 Plasmaferese por filtração com albumina

07.02.03.AI.00 Plasmaferese por filtração com plasma

07.02.03.AJ.00 Imunoadsorção

07.02.03.AK.00 Aferese de lipoproteínas

07.02.04. Técnicas depurativas sanguíneas contínuas

07.02.04.AA.00 Ultrafiltração continua veno-venosa/arterio-venosa

07.02.04.AB.00 Hemofiltração continua veno-venosa/arterio-venosa

07.02.04.AC.00 Hemodialise continua veno-venosa/arterio-venosa

07.02.04.AD.00 Hemodiafiltração continua veno-venosa/arterio-venosa

07.02.05. Acesso Peritoneal

07.02.05.AA.00 Colocação de cateter peritoneal por via percutânea

07.02.05.AB.00 Colocação de cateter peritoneal por via percutânea com apoio laparoscópico

07.02.05.AC.00 Colocação de cateter peritoneal por via cirúrgica

07.02.06. Técnicas depurativas peritoneais

07.02.06.AA.00 Diálise peritoneal intermitente com dialisante sem icodextrina nem aminoácidos

07.02.06.AB.00 Diálise peritoneal intermitente com dialisante com icodextrina

07.02.06.AC.00 Diálise peritoneal intermitente com dialisante com aminoácidos

07.02.06.AD.00 Diálise peritoneal contínua ambulatória com dialisante sem icodextrina nem aminoácidos

07.02.06.AE.00 Diálise peritoneal contínua ambulatória com dialisante com icodextrina

07.02.06.AF.00 Diálise peritoneal contínua ambulatória com dialisante com aminoácidos

07.02.06.AG.00 Diálise peritoneal com cicladora com dialisante sem icodextrina nem aminoácidos

07.02.06.AH.00 Diálise peritoneal com cicladora com dialisante com icodextrina 

07.02.06.AI.00 Diálise peritoneal com cicladora com dialisante com aminoácidos

08. SERVIÇOS DE GASTROENTEROLOGIA

08.01. Técnicas endoscópicas complementares

08.01.00.AA.00 Adicional pela realização de exame endoscópico em situação hemorrágica

08.01.00.AB.00 Macrobiópsia (acresce ao valor de endoscopia)

08.01.00.AC.00 Biópsia transendoscópica (acresce ao valor de endoscopia) - por região / segmento anatómico

08.01.00.AD.00 Cromoscopia por corante / eletrónica (acresce ao valor da endoscopia)

08.01.00.AE.00 Pesquisa de Helicobacter pylori na biópsia (teste da urease)
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08.01.00.AF.00 Punção diagnóstica trans-endoscópica (acresce ao valor da endoscopia)

08.01.00.AG.00 Tatuagem da mucosa (acresce ao valor da endoscopia)

08.01.00.AH.00 Colheita de material biológico por aspiração

08.01.00.AI.00 Colheita de material biológico por escova

08.01.00.AJ.00 Adicional pela realização de exame endoscópico, fora das instalações habituais (por ex. bloco associado a ato 

cirúrgico ou UCI)

08.02. Técnicas terapêuticas endoscópicas complementares

08.02.00.AA.00 Aplicação de "clips"

08.02.00.AB.00 Aplicação de laços  

08.02.00.AC.00 Colocação de prótese endoscópica

08.02.00.AD.00 Descompressão e resolução de volvo intestinal

08.02.00.AE.00 Dilatação com vela

08.02.00.AF.00 Dilatação com balão

08.02.00.AG.00 Dilatação pneumática da acalásia

08.02.00.AH.00 Mucosectomia por dissecção endoscópica da mucosa

08.02.00.AI.00 Esclerose de varizes

08.02.00.AJ.00 Remoção de corpo estranho (por via endoscópica)

08.02.00.AK.00 Colocação de gastrostomia percutânea endoscópica

08.02.00.AL.00 Injeção de bucrilato / cianoacrilato

08.02.00.AM.00 Injeção endoscópica de fármacos para vasoconstrição

08.02.00.AN.00 Injeção intra-esfincteriana de toxina botulínica (transendoscópica)

08.02.00.AO.00 Introdução endoscópica de cápsula

08.02.00.AP.00 Jejunostomia por via endoscópica

08.02.00.AQ.00 Laqueação elástica de varizes (esofágicas, gástricas, ectópicas)

08.02.00.AR.00 Polipectomia com pinça, a frio (até 4 pólipos, inclusive)

08.02.00.AS.00 Polipectomia com pinça, a frio (por pólipo extra, acima de 4)

08.02.00.AT.00 Polipectomia com ansa (até 2 pólipos, inclusive)

08.02.00.AU.00 Polipectomia com ansa (por pólipo extra, acima de 2)

08.02.00.AV.00 Polipectomia com infiltração prévia (até 2 pólipos, inclusive)

08.02.00.AW.00 Polipectomia com infiltração prévia (por pólipo extra, acima de 2)

08.02.00.AX.00 Mucosectomia fragmentada, ou com "cap"

08.02.00.AY.00 Terapêutica por argon-plasma (atitude isolada)

08.02.00.AZ.00 Terapêutica por argon-plasma (atitude complementar)

08.02.00.BA.00 Tratamento por eletrocoagulação bipolar ou multipolar

08.02.00.BB.00 Tratamento por laser

08.02.00.BC.00 Remoção de gastrostomia percutânea endoscópica

08.02.00.BD.00 Cecostomia percutânea endoscópica

08.02.00.BE.00 Miotomia endoscópica per oral (na acalásia)

08.02.00.BF.00 Gastroplastia endoscópica (exclui o valor do material utilizado)

08.02.00.BG.00 Gastrotomia por via endoscópica

08.02.00.BH.00 Diverticulotomia de Zenker

08.02.00.BI.00 Ablação de esófago de Barrett por radiofrequência

08.03. Técnicas de endoscopia bilio-pancreática

08.03.00.AA.00 Colangiografia e/ou pancreatografia retrógrada (CPRE)

08.03.00.AB.00 Esfincterotomia ou papilotomia transendoscópica

08.03.00.AC.00 Pré-corte da papila de Vater 

08.03.00.AD.00 Extração de cálculos ou outros corpos estranhos (via biliar)

08.03.00.AE.00 Dilatação pneumática da ampola, canal biliar ou pancreático

08.03.00.AF.00 Drenagem nasobiliar ou nasopancreática

08.03.00.AG.00 Coledocoscopia transendoscópica
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08.03.00.AH.00 Litotrícia mecânica

08.03.00.AI.00 Litotrícia por laser ou ultrassons

08.03.00.AJ.00 Litotrícia extracorporal

08.03.00.AK.00 Quistostomia e drenagem endoscópica de pseudoquisto do pâncreas

08.03.00.AL.00 Necrosectomia pancreática trans-endoscópica

08.04. Ultrassonografia gastrenterológica (digestiva)

08.04.00.AA.00 Ultrassonografia endoscópica com sonda radial

08.04.00.AB.00 Ultrassonografia endoscópica com sonda linear

08.04.00.AC.00 Ultrassonografia transendoscópia por sonda (minisonda) (acresce ao exame endoscópico base)

08.04.01. Técnicas complementares

08.04.01.AA.00 Análise tridimensional da ultrassonografia (acresce à U.S. endoscópica)

08.04.01.AB.00 Biópsia dirigida por ultrassonografia endoscópica (acresce à U.S. Endoscópica)

08.04.01.AC.00 Drenagem de pseudoquisto do pâncreas por U.S. endoscópica (acresce à U.S. endoscópica)

08.04.01.AD.00 Neurólise do plexo solar por ultrassonografia transendoscópica (EUS) (acresce à U.S. endoscópica)

08.04.01.AE.00 Punção aspirativa / biopsia guiada por ecoendoscopia (acresce à U.S. endoscópica)

08.04.01.AF.00 Punção aspirativa terapêutica guiada por ecoendoscopia (acresce à U.S. endoscópica)

08.05. Técnicas de diagnóstico não endoscópicas

08.05.00.AA.00 Biópsia hepática transjugular

08.05.00.AB.00 Elastografia hepática ("fibroscan")

08.05.00.AC.00 Exame hemodinâmico da circulação portal (como complemento de biopsia transjugular)

08.05.00.AD.00 Teste Respiratório com Carbono 13 (diagnóstico da infeção pelo Helicobacter pylori)

08.05.00.AE.00 Teste Respiratório para estudo de malabsorção

08.05.00.AF.00 Teste respiratório para estudo da intolerância à lactose

08.05.00.AG.00 Estudo da patência do tubo digestivo à passagem de uma cápsula

08.05.00.AH.00 Injeção de corante para estudo de trajeto de fistula

08.05.00.AI.00 Injeção de marcador radiopaco

08.05.00.AJ.00 Teste respiratório da função pancreática com triglicerídeos mistos C13

08.06. Estudos funcionais

08.06.00.AA.00 Medição da pressão intra-abdominal

08.06.00.AB.00 Eletrogastrografia

08.06.00.AC.00 Eletromiografia do esfíncter anal e pavimento pélvico

08.06.00.AD.00 Estudo ambulatório do refluxo alcalino (Bilitec)

08.06.00.AE.00 Estudo do refluxo gastroesofágico ácido e não ácido por impedância esofágica associada a pHmetria 

08.06.00.AF.00 Estudo da sensibilidade retal com balão

08.06.00.AG.00 Manometria anorretal

08.06.00.AH.00 Manometria anorretal de alta resolução

08.06.00.AI.00 Manometria antro-duodeno-jejunal (acresce a endoscopia digestiva alta)

08.06.00.AJ.00 Manometria esofágica (monitorização prolongada ambulatória)

08.06.00.AK.00 Manometria esofágica estacionária

08.06.00.AL.00 Manometria esofágica estacionária de alta resolução

08.06.00.AM.00 Manometria esofágica estacionária com estudo da impedância

08.06.00.AN.00 Manometria do cólon (acresce à colonoscopia)

08.06.00.AO.00 Phmetria esofágica com sonda de um canal

08.06.00.AP.00 Phmetria esofágica/gástrica com elétrodo de 2 a 4 canais

08.06.00.AQ.00 Prova de continência anal

08.06.00.AR.00 Prova de defecação simulada

08.06.00.AS.00 TelepHmetria (acresce endoscopia alta)

08.06.00.AT.00 Teste de perfusão ácida (teste de Bernstein)
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08.06.00.AU.00 Teste respiratório de hidrogénio para estudo do tempo de transito oro-cecal

08.06.00.AV.00 Manometria do esfíncter de Oddi (adicional a CPRE)

08.07. Técnicas terapêuticas não endoscópicas

08.07.00.AA.00 Tamponamento de varizes esofágicas

08.07.00.AB.00 Substituição de botão de gastrostomia endoscópica (acresce endoscopia, se necessário)

08.07.00.AC.00 Substituição de gastrostomia percutânea

08.07.00.AD.00 Injeção anal de toxina botulínica

08.07.00.AE.00 Injeção sub-fissurária

08.07.00.AF.00 Tratamento da doença hemorroidária por injeção de fármacos (por sessão)

08.07.00.AG.00 Tratamento de hemorroidas por criocoagulação (por sessão)

08.07.00.AH.00 Tratamento de hemorroidas por infravermelhos (por sessão)

08.07.00.AI.00 Tratamento de hemorroidas ou prolapso da mucosa por laqueação elástica (por sessão)

08.07.00.AJ.00 Tratamento da hemorragia anal com eletrocoagulação ou laser

08.07.00.AK.00 Tratamento da incontinência anal por eletroestimulação (cada sessão)

08.07.00.AL.00 Tratamento da incontinência anal por "biofeedback" (cada sessão)

09. SERVIÇOS ESPECIAIS DE OFTALMOLOGIA

09.00.00.AA.00 Exame oftalmológico sob anestesia geral

09.01. Acuidade visual e refração

09.01.00.AA.00 Avaliação da acuidade visual por técnicas diferenciadas (interferometria, visão de sensibilidade ao contraste, visão 

mesópica e escotópica / outras)

09.01.00.AB.00 Avaliação da acuidade visual por tabelas ETDRS ou equiparadas

09.01.00.AC.00 Avaliação da acuidade visual por (outras) técnicas diferenciadas dirigidas à criança

09.01.00.AD.00 Refração objetiva com cicloplegia

09.01.00.AE.00 Fotorrefração em crianças 

09.02. Motilidade ocular e função visual binocular

09.02.00.AA.00 Avaliação da Visão binocular de perto e de longe com testes subjetivos de fixação

09.02.00.AB.00 Medição do desvio com prismas (foria / tropia)

09.02.00.AC.00 Adaptação e prescrição de prismas para correção de diplopia ou torcicolo

09.02.00.AD.00 Estudo motor e sensorial efetuado ao sinóptoforo 

09.02.00.AE.00 Estudo motor e sensorial com testes subjetivos (Asa De Maddox, Estrias de Maddox, Estrias de Bagolini, Filtros de 

Bagolini)09.02.00.AF.00 Sessão de tratamento ortóptico ou pléoptico

09.02.00.AG.00 Estudo da diplopia com filtro vermelho e interposição de prismas

09.02.00.AH.00 Registo fotográfico e/ou vídeo da motilidade ocular em diferentes posições do olhar

09.02.00.AI.00 Gráfico de Hess / Coordímetro

09.02.00.AJ.00 Gráfico Sinoptométrico / Desviómetro

09.02.00.AK.00 Avaliação do campo visual binocular com estudo de áreas de diplopia

09.03. Segmento anterior - córnea

09.03.00.AA.00 Fotografia de aspetos oculares externos

09.03.00.AB.00 Fotografia biomicroscópica do segmento anterior (ato isolado)

09.03.00.AC.00 Biomicroscopia especular

09.03.00.AD.00 Microscopia confocal

09.03.00.AE.00 Fotografia do segmento anterior com angiografia fluoresceínica

09.03.00.AF.00 Fluorofotometria do segmento anterior

09.03.00.AG.00 Queratometria (por aparelho de Javal ou equivalente)

09.03.00.AH.00 Topografia corneana.

09.03.00.AI.00 Topografia corneana (anterior e posterior) + Paquimetria - "Orbscan"

09.03.00.AJ.00 Aberrometria

09.03.00.AK.00 Medição de hysteresis corneana 

09.03.00.AL.00 Tomografia de coerência ótica (OCT) do segmento anterior 

09.03.00.AM.00 Angiografia por tomografia de coerência ótica (OCT – A) do segmento anterior (inclui OCT)
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09.03.00.AN.00 Paquimetria

09.03.00.AO.00 Densitometria do cristalino

09.03.00.AP.00 Reconhecimento digital da íris - ato isolado

09.03.00.AQ.00 Reconhecimento digital de meridianos da córnea

09.03.00.AR.00 Pupilometria

09.04. Glaucoma

09.04.00.AA.00 Gonioscopia

09.04.00.AB.00 Curva tonométrica de 24 horas

09.04.00.AC.00 Tonografia

09.04.00.AD.00 Testes de provocação de glaucoma

09.04.00.AE.00 Tonometria de contorno

09.05. Fundo ocular

09.05.00.AA.00 Oftalmoscopia indireta com midríase farmacológica

09.05.00.AB.00 Retinografia

09.05.00.AC.00 Retinografia de campo amplo

09.05.00.AD.00 Angiografia fluoresceínica

09.05.00.AE.00 Angiografia de campo amplo (ato isolado)

09.05.00.AF.00 Autofluorescência

09.05.00.AG.00 Autofluorescência de campo amplo

09.05.00.AH.00 Tomografia de coerência ótica do segmento posterior

09.05.00.AI.00 OCT-A no segmento posterior

09.05.00.AJ.00 Fluorofotometria do segmento posterior

09.05.00.AK.00 Angiografia com verde de indocianina

09.05.00.AL.00 Cinevideoangiografia

09.05.00.AM.00 Interferometria Laser

09.06. Ecografia oftálmica / biometria

09.06.00.AA.00 Ecografia oftálmica linear, análise espectral com quantificação da amplitude modo A (unilateral)

09.06.00.AB.00 Ecografia oftálmica bidimensional de contacto modo B (unilateral)

09.06.00.AC.00 Ecografia oftálmica por ecografia linear com cálculo de potência intraocular (unilateral)

09.06.00.AD.00 Ecografia oftálmica por ecografia linear com cálculo de espessura da córnea/paquimetria (unilateral)

09.06.00.AE.00 Biometria por Laser

09.06.00.AF.00 Ecografia de alta definição (UBM) (unilateral)

09.07. Campos visuais

09.07.00.AA.00 Avaliação de campos visuais, exame limitado (FDT ou similar)

09.07.00.AB.00 Avaliação dos campos visuais, exame extenso, perimetria quantitativa, estática ou cinética (PEC ou Goldmann)

09.08. Eletrofisiologia e exames psicofísicos

09.08.00.AA.00 Potenciais occipitais evocados flash segundo protocolo ISCEV com registo e relatório

09.08.00.AB.00 Potenciais occipitais evocados pattern onset / offset segundo protocolo ISCEV com registo e relatório

09.08.00.AC.00 Estudo dos potenciais occipitais evocados pattern reversal segundo protocolo ISCEV com registo e relatório

09.08.00.AD.00 Potenciais occipitais evocados sweep com registo e relatório

09.08.00.AE.00 Potenciais occipitais evocados pattern adicional ao protocolo ISCEV e relatório (alteração do contraste / multicanal) 

– cada protocolo

09.08.00.AF.00 Eletro-oculografia

09.08.00.AG.00 Eletro-oculomiografia, um ou mais músculos extraoculares

09.08.00.AH.00 Eletrorretinografia full-field segundo protocolo ISCEV com registo e relatório

09.08.00.AI.00 Eletro-retinografia pattern segundo protocolo ISCEV com registo e relatório

09.08.00.AJ.00 Eletro-retinografia multifocal segundo protocolo ISCEV com registo e relatório
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09.08.00.AK.00 Eletro-retinografia com protocolo adicional ao protocolo ISCEV com registo e relatório (ERG on-off / resposta 

fotópica negativa / ERG de cones S / ERG escotópico com flash vermelho e similares) – cada protocolo  

09.08.00.AL.00 Estudo da visão cromática com teste Farnsworth-Munsell 15

09.08.00.AM.00 Estudo da visão cromática com teste Farnsworth-Munsell 100

09.08.00.AN.00 Estudo elaborado da visão cromática (Cambridge color test, anomaloscópio ou equivalente)

09.08.00.AO.00 Estudo da sensibilidade ao contraste 

09.08.00.AP.00 Eletronistagmografia e ou eletro-oculograma dinâmico com teste de nistagmo optocinético

09.09. Contactologia

09.09.00.AA.00 Adaptação de lentes de contacto com fins terapêuticos / não refrativos, em caso de doença da superfície ocular, por 

sessão (não inclui preço da lente, se diferente da neutra)

09.09.00.AB.00 Adaptação de lentes de contacto com fins óticos / refrativos, em casos de ametropia sem ectasia corneana, por 

sessão

09.09.00.AC.00 Adaptação de lentes de contacto com fins óticos/refrativos em caso de ectasia corneana, por sessão

09.10. Subvisão

09.10.00.AA.00 Avaliação clínica e funcional e prescrição de auxílios óticos e não óticos em situação de subvisão 

09.10.00.AB.00 Treino de auxílios visuais para perto (por sessão)

09.10.00.AC.00 Treino de auxílios visuais para longe (por sessão) 

09.10.00.AD.00 Treino de leitura e escrita (por sessão) 

09.10.00.AE.00 Treino de estimulação visual (por sessão) 

09.10.00.AF.00 Treino de auxílios visuais nas AVD (por sessão) 

09.11. Prótese ocular

09.11.00.AA.00 Prescrição e adaptação de próteses oculares (olho artificial) com moldagem (unilateral) (não inclui preço da 

prótese)

09.12. Exames e terapêuticas laser e equiparadas a cirurgia ou análogos

09.12.00.AA.00 Trabeculoplastia seletiva, laser Q-Switch (por sessão) (unilateral)

09.12.00.AB.00 Esclerotomia laser - Ho: YAG

09.12.00.AC.00 Corioplastia, gonioplastia e iridotomia — laser fototérmico (Argón, Kripton, Nd: YAG-KTP, Diodo) (por sessão) 

(unilateral)

09.12.00.AD.00 Fotocoagulação de processos ciliares (transescleral, endofotocoagulação em bloco operatório ou transpupilar ao 

biomicroscópio - por sessão e por olho) (unilateral)

09.12.00.AE.00 Iridotomia laser tratamento combinado fototérmico + Nd: YAG “Q-Switch” ou só Nd: YAG “Q-Switch” – cada sessão 

e por olho, ao biomicroscópio (unilateral)

09.12.00.AF.00 Capsulotomia Nd: YAG “Q-Switch” anterior e ou posterior - por sessão, ao biomicroscópio 

09.12.00.AG.00 Lise de bandas vítreas, adesões de interface do vítreo, bainhas, membranas ou opacidades por cirurgia laser Nd: 

YAG “Q-Switch” (ao biomicroscópio)

09.12.00.AH.00 Laser Nd: YAG “Q-Switch” da hialoideia posterior/retina ou equivalente (por sessão, ao biomicroscópio (unilateral)

09.12.00.AI.00 Endolaser fototérmico no bloco ou laser através do oftalmoscópio indireto (Argon, Krypton, KTP, díodo) - por sessão 

(unilateral) não associável a vitrectomia

09.12.00.AJ.00 Fotocoagulação com laser na área macular - ato isolado

09.12.00.AK.00 Fotocoagulação com laser na retina periférica ou ambas

09.12.00.AL.00 Qualquer procedimento laser assistido na órbita, pálpebra ou conjuntiva (CO2 ou outro) - ato isolado

09.12.00.AM.00 Fototermoplastia transpupilar (TTT) (unilateral)

09.12.00.AN.00 Terapia fotodinâmica macular (unilateral)

09.13. Outros

09.13.00.AA.00 Injeção intraocular de anti-angiogénico ou outros(unilateral)

09.13.00.AB.00 Injeção de toxina botulínica (cada sessão)

09.13.00.AC.00 Sondagem das vias lacrimais, com anestesia local (unilateral)

09.13.00.AD.00 Extração de corpo estranho ocular superficial

10. SERVIÇOS ESPECIAIS DE OTORRINOLARINGOLOGIA

10.01. Audiometria
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10.01.00.AA.00 Audiograma tonal simples

10.01.00.AB.00 Audiograma vocal

10.01.00.AC.00 Audiograma com teste de glicerol

10.01.00.AD.00 Acufenometria

10.01.00.AE.00 Rastreio da surdez do recém-nascido por PEA ou OEA automáticas

10.01.00.AF.00 Audiometria tonal até 5 anos de idade                                                                                                                                          

10.01.00.AG.00 Audiometria vocal até 10 anos de idade

10.01.00.AH.00 Estudo auditivo completo (audiometria tonal, vocal e impedancimetria)

10.02. Impedancimetria

10.02.00.AA.00 Timpanograma

10.02.00.AB.00 Pesquisa de reflexos acústicos ipsi-laterais ou contra-laterais

10.02.00.AC.00 Pesquisa do “Decay” do reflexo bilateral

10.02.00.AD.00 Pesquisa de reflexos não acústicos

10.02.00.AE.00 Estudo timpanométrico do funcionamento da trompa auditiva

10.02.00.AF.00 Estudo impedanciométrico completo

10.03. Audiometria de respostas elétricas evocadas

10.03.00.AA.00 Eletrococleografia (Ecog) - traçado e protocolo

10.03.00.AB.00 Respostas do tronco cerebral (PEA) - traçado e protocolo

10.03.00.AC.00 Respostas semi-precoces - traçado e protocolo

10.03.00.AD.00 Respostas auditivas corticais - traçado e protocolo

10.03.00.AE.00 Otoemissões acústicas (OEA) - traçado e protocolo

10.03.00.AF.00 Sondagem das vias lacrimais, com anestesia local (unilateral)

10.03.00.AG.00 Telemetria de resposta neuronal (TRN)

10.04. Reabilitação Auditiva

10.04.00.AA.00 Otimização do ganho auditivo (performance eletroacústica das próteses auditivas in situ)

10.04.00.AB.00 Programação do processador da fala (sessão completa)

10.04.00.AC.00 Programação do processador da fala (sessão de reajuste)

10.04.00.AD.00 Reabilitação auditiva após colocação de implante coclear (cada sessão)

10.05. Vestibulometria

10.05.00.AA.00 Testes calóricos vestibulares - traçado e protocolo

10.05.00.AB.00 Pesquisa do nistagmo optocinético - traçado e protocolo

10.05.00.AC.00 Provas rotatórias - traçado e protocolo

10.05.00.AD.00 Exame vestibular completo por ENG ou VNG computorizada (inclui provas calóricas, optocinéticas, rotatórias e de 

perseguição) - traçado e protocolo

10.05.00.AE.00 Potenciais evocados miogénicos (PMV)

10.05.00.AF.00 Crâniocorpografia traçado e protocolo

10.05.00.AG.00 Posturografia dinâmica computorizada diagnóstica

10.06. Reabilitação Vestibular

10.06.00.AA.00 Posturografia dinâmica computorizada terapêutica (1ª sessão)

10.06.00.AB.00 Posturografia dinâmica computorizada terapêutica (sessões subsequentes)

10.06.00.AC.00 Tratamento optocinético (sessão individual)

10.06.00.AD.00 Tratamento optocinético (sessões subsequentes - cada sessão)

10.06.00.AE.00 Reabilitação por cadeira rotatória

10.06.00.AF.00 Reabilitação por exercícios de treino de propriocepção

10.06.00.AG.00 Reabilitação otolítica

10.06.00.AH.00 Reabilitação para prevenção da queda

10.07. Laringologia

10.07.00.AA.00 Estroboscopia

10.07.00.AB.00 Eletroglotografia

10.08. Rinologia
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10.08.00.AA.00 Rinomanometria computorizada

10.08.00.AB.00 Rinomanometria computorizada com provas de provocação nasal

10.08.00.AC.00 Rinometria acústica computorizada

10.08.00.AD.00 Rinometria acústica computorizada com provas de provocação nasal

10.09. Outros exames

10.09.00.AA.00 Eletroneuromiografia computadorizada (três avaliações sucessivas)

10.09.00.AB.00 Eletrogustometria

10.10. Outros procedimentos

10.10.00.AA.00 Remoção de corpo estranho do canal auditivo externo

10.10.00.AB.00 Excisão de lesão cutânea do canal auditivo externo sob anestesia local

10.10.00.AC.00 Excisão de pólipo da caixa do tímpano sob anestesia local

10.10.00.AD.00 Miringotomia unilateral sob anestesia local

10.10.00.AE.00 Miringotomia bilateral sob anestesia local

10.10.00.AF.00 Miringotomia com colocação de tubo de ventilação unilateral sob anestesia local

10.10.00.AG.00 Miringotomia com colocação de tubo de ventilação bilateral sob anestesia local

10.10.00.AH.00 Tamponamento nasal anterior (uni ou bilateral)

10.10.00.AI.00 Tamponamento nasal posterior

10.10.00.AJ.00 Cauterização da mancha vascular

10.10.00.AK.00 Remoção de corpo estranho das fossas nasais sob anestesia local

10.10.00.AL.00 Excisão de pequenos quistos/pólipos nasais sob anestesia local

10.10.00.AM.00 Drenagem de hematoma/abcesso nasal sob anestesia local

10.10.00.AN.00 Remoção de corpo estranho da faringe

10.10.00.AO.00 Excisão de lesão do palato/úvula

10.10.00.AP.00 Drenagem de abcesso do palato/úvula

10.10.00.AQ.00 Uvulopalatoplastia com anestesia local

10.10.00.AR.00 Drenagem de abcesso periamigdalino/amigdalino

11. SERVIÇOS CÁRDIO-VASCULARES

11.01. Atos diagnósticos

11.01.01. Electrocardiologia

11.01.01.AA.00 Eletrocardiograma (ECG) simples de 12 derivações 

11.01.01.AB.00 Prova de esforço em bicicleta ergométrica ou em tapete rolante com monitorização eletrocardiográfica contínua, 

registo de ECG em cada estadio 

11.01.01.AC.00 Prova de esforço em bicicleta ergométrica ou em tapete rolante com monitorização eletrocardiográfica contínua, 

registo de ECG em cada estadio com análise dos gases expirados

11.01.01.AD.00 Registo de ECG de Holter até 24 horas com análise interativa do perfil rítmico e do segmento ST, podendo incluir 

variabilidade da frequência cardíaca 

11.01.01.AE.00 Monitorização eletrocardiográfica contínua, com registo de eventos, ativado pelo doente com memorização pré e 

pós-sintomática, por cada período de 7 dias

11.01.01.AF.00 Monitorização eletrocardiográfica de 1 a 24 horas, com análise e registo das eventuais arritmias 

11.01.01.AG.00 Registo eletrocardiográfico contínuo de uma, duas e três semanas (sistema de uso único)

11.01.01.AH.00 ECGi - Mapeamento de alta definição com colete precordial de eletrogramas cardíacos epicárdicos e endocárdicos

11.01.02. Ecocardiografia

11.01.02.AA.00 Ecocardiografia em tempo real (bidimensional), com registo de imagem, com ou sem registo em modo-M

11.01.02.AB.00 Ecocardiograma com estudo Doppler tecidular (adicional a ecocardiografia transtorácica ou transesofágica)

11.01.02.AC.00 Ecocardiografia com avaliação da deformação miocárdica (strain) (adicional a ecocardiografia transtorácica ou 

transesofágica)

11.01.02.AD.00 Ecocardiograma tridimensional (adicional a ecocardiografia transtorácica ou transesofágica)

11.01.02.AE.00 Ecocardiografia transesofágica

11.01.02.AF.00 Ecocardiografia transesofágica, associada a ecografia Doppler, pulsada ou contínua, com análise espectral
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11.01.02.AG.00 Ecocardiograma transesofágico intraoperatório para monitorização hemodinâmica

11.01.02.AH.00 Ecocardiograma transesofágico intraoperatório como apoio a cirurgia cardíaca estrutural 

11.01.02.AI.00 Ecocardiograma transesofágico no laboratório de hemodinâmica no decorrer de intervenção estrutural valvular

11.01.02.AJ.00 Ecocardiograma transesofágico no laboratório de hemodinâmica no decorrer de intervenção estrutural não valvular

11.01.02.AK.00 Ecocardiografia transtorácica de sobrecarga farmacológica 

11.01.02.AL.00 Ecocardiografia transtorácica de sobrecarga com exercício, sem recurso a fármacos 

11.01.02.AM.00 Ecografia intracoronária (adicional a coronariografia)

11.01.02.AN.00 Ecografia intracardíaca

11.01.02.AO.00 Ecocardiograma para otimização de sistemas de estimulação implantáveis (acresce a análise eletrónica de sistema 

de pacing)

11.01.03. Cateterismo cardíaco

11.01.03.AA.00 Cateterismo cardíaco direito

11.01.03.AB.00 Implantação e posicionamento de cateter de balão por cateterismo direito para monitorização (Swan-Ganz)

11.01.03.AC.00 Cateterismo esquerdo com coronariografia seletiva 

11.01.03.AD.00 Visualização de bypasses aortocoronários (adicional a coronariografia)

11.01.03.AE.00 Cateterismo esquerdo com ventriculografia

11.01.03.AF.00 Cateterismo esquerdo com ventriculografia e coronariografia seletiva

11.01.03.AG.00 Cateterismo do coração esquerdo associado a coronariografia seletiva, ventriculografia esquerda seletiva e 

aortografia 

11.01.03.AH.00 Cateterismo do coração direito associado a cateterismo do coração esquerdo, coronariografia seletiva e 

ventriculografia seletiva

11.01.03.AI.00 Cateterismo do coração direito associado a cateterismo do coração esquerdo, coronariografia seletiva e 

ventriculografia esquerda seletiva e aortografia 

11.01.03.AJ.00 Encerramento percutâneo de acesso arterial

11.01.03.AK.00 Cateterismo direito com angiografia seletiva do seio coronário

11.01.03.AL.00 Cateterismo esquerdo por via transeptal com angiografia da aurícula esquerda ou seletiva das veias pulmonares

11.01.03.AM.00 Teste invasivo da vasoreatividade pulmonar a fármacos (inclui cateterismo direito)

11.01.03.AN.00 Avaliação da reserva de fluxo coronário por angiografia

11.01.04. Estudos eletrofisiológicos intracardíacos

11.01.04.AA.00 Registo transesofágico de eletrogramas cardíacos

11.01.04.AB.00 Estudo eletrofisiológico com estimulação programada e eventuais provas farmacológicas

11.01.04.AC.00 Mapeamento endocárdico (adicional a estudo eletrofisiológico e/ou ablação)

11.01.04.AD.00 Mapeamento tridimensional de ativação e/ou voltagem (adicional a ablação)

11.01.04.AE.00 Mapeamento anatómico tridimensional (adicional a ablação)

11.01.04.AF.00 Mapeamento epicárdico (adicional a ablação epicárdica)

11.01.04.AG.00 Mapeamento eletrofisiológico seletivo de veia pulmonar (adicional, por veia, a ablação)

11.01.04.AH.00 Abordagem transeptal (adicional a estudo eletrofisiológico e/ou ablação) - (pode acrescer, se necessário, 

ecocardiograma transesofágico ou intracardíaco)

11.01.04.AI.00 Navegação robótica (adicional a mapeamento e ablação)

11.01.05. Estudos de dispositivos de eletrofisiologia

11.01.05.AA.00 Análise eletrónica e programação de sistema pacemaker permanente

11.01.05.AB.00 Análise eletrónica e programação de sistema pacemaker permanente, biventricular

11.01.05.AC.00 Análise eletrónica e programação de sistema automático de cardioversão-desfibrilhação

11.01.05.AD.00 Análise eletrónica e programação de sistema de estimulação do período refratário efetivo

11.01.05.AE.00 Monitorização remota de dispositivos implantáveis

11.01.06. Diversos

11.01.06.AA.00 Monitorização da pressão arterial durante 24 horas (MAPA), incluindo gravação e análise por scanning

11.01.06.AB.00 Tonometria arterial periférica
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11.01.06.AC.00 Teste barorreflexo da função cardiovascular com mesa basculante (tilt table) com ou sem intervenção 

farmacológica

11.01.06.AD.00 Implantação de registador de eventos 

11.01.06.AE.00 Interrupção de disritmia por pacing elétrico

11.01.06.AF.00 Conversão elétrica externa de arritmia, eletiva (acresce anestesia)

11.01.06.AG.00 Conversão elétrica externa de arritmia de emergência

11.01.06.AH.00 Desfibrilhação elétrica externa

11.01.06.AI.00 Reanimação cardiorrespiratória

11.01.06.AJ.00 Remoção de corpo estranho endovascular, por via percutânea

11.01.06.AK.00 Fluoroscopia cardíaca 

11.01.06.AL.00 Telemonitorização de dispositivos não eletrofisiológicos

11.01.06.AM.00 Estudos de medição de débito cardíaco com corantes indicadores ou por termodiluição, incluindo cateterismo 

arterial ou venoso

11.01.06.AN.00 Estudos de medição de débito cardíaco com corantes indicadores ou por termodiluição, incluindo cateterismo 

arterial ou venoso, medições subsequentes

11.01.06.AO.00 Medição do débito cardíaco por método semi-invasivo de análise do contorno de pulso

11.01.06.AP.00 Medição do débito cardíaco por método não invasivo de bioimpedância ou bioreactância

11.02. Atos Terapêuticos

11.02.01. Intervenção coronária

11.02.01.AA.00 Angioplastia coronária transluminal percutânea com balão em vaso nativo ou bypass

11.02.01.AB.00 Angioplastia coronária transluminal percutânea com balão impregnado de fármaco em vaso nativo ou bypass

11.02.01.AC.00 Angioplastia coronária transluminal percutânea com colocação de stent coronário de primeira intenção (stent 

direto) em vaso nativo ou bypass

11.02.01.AD.00 Angioplastia coronária transluminal percutânea com balão em vaso nativo ou bypass, seguida de colocação de stent

11.02.01.AE.00 Angioplastia coronária transluminal percutânea com balão em vaso nativo ou bypass adicional 

11.02.01.AF.00 Angioplastia coronária transluminal percutânea com balão impregnado de fármaco em vaso nativo ou bypass 

adicional 

11.02.01.AG.00 Angioplastia coronária transluminal percutânea com colocação de stent coronário de primeira intenção (stent 

direto), em vaso nativo ou bypass adicional 

11.02.01.AH.00 Angioplastia coronária transluminal percutânea com balão seguida de colocação de stent em vaso nativo ou bypass 

adicional 

11.02.01.AI.00 Angioplastia coronária transluminal percutânea de um vaso, lesão ou bypass com aterectomia ou outra técnica de 

desobstrução coronária, com implantação de stent 

11.02.01.AJ.00 Angioplastia coronária transluminal percutânea de oclusão crónica por via anterógrada

11.02.01.AK.00 Angioplastia coronária transluminal percutânea de oclusão crónica por via anterógrada em vaso adicional

11.02.01.AL.00 Angioplastia coronária transluminal percutânea de oclusão crónica por via retrógrada

11.02.01.AM.00 Angioplastia coronária transluminal percutânea com utilização de filtro intracoronário

11.02.01.AN.00 Angioplastia coronária transluminal percutânea protegida por dispositivo de assistência ventricular

11.02.01.AO.00 Avaliação de reserva coronária com guia de pressão, adicional a procedimento diagnóstico

11.02.01.AP.00 Tomografia coerência ótica intracoronária (vaso coronário nativo ou pontagem) durante avaliação diagnóstica ou 

intervenção terapêutica (inclui aquisição de imagem, interpretação e relatório)

11.02.01.AQ.00 Tomografia coerência ótica intracoronária (vaso coronário nativo ou pontagem) durante avaliação diagnóstica ou 

intervenção terapêutica (inclui aquisição de imagem, interpretação e relatório); vaso adicional 

11.02.01.AR.00 Ultrassonografia intracoronária (vaso coronário nativo ou pontagem) durante avaliação diagnóstica ou intervenção 

terapêutica 

11.02.01.AS.00 Ultrassonografia intracoronária (vaso coronário nativo ou pontagem) durante avaliação diagnóstica ou intervenção 

terapêutica; vaso adicional 

11.02.01.AT.00 Aspiração de trombo intracoronário por via percutânea (adicional a intervenção coronária)

11.02.01.AU.00 Cateterização seletiva do seio coronário com implantação de stent

11.02.02. Intervenção em cardiopatia estrutural
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11.02.02.AA.00 Valvulotomia percutânea por balão, aórtica

11.02.02.AB.00 Valvulotomia percutânea por balão, mitral

11.02.02.AC.00 Valvulotomia percutânea por balão, pulmonar

11.02.02.AD.00 Prótese valvular pulmonar percutânea

11.02.02.AE.00 Prótese valvular aórtica percutânea

11.02.02.AF.00 Prótese valvular aórtica com acesso trans-apical, trans-aórtica ou carotídea

11.02.02.AG.00 Intervenção percutânea na válvula mitral com implantação de dispositivo não valvular

11.02.02.AH.00 Intervenção percutânea na válvula mitral com implantação de dispositivo não valvular com acesso trans-apical ou 

trans-aórtico

11.02.02.AI.00 Intervenção percutânea na válvula mitral com implantação de válvula

11.02.02.AJ.00 Prótese valvular mitral com acesso trans-apical, trans-aórtica ou carotídea

11.02.02.AK.00 Intervenção percutânea da válvula tricúspide com implantação de dispositivo não valvular

11.02.02.AL.00 Intervenção percutânea da válvula tricúspide com implantação de dispositivo valvular

11.02.02.AM.00 Encerramento percutâneo de insuficiência paravalvular mitral

11.02.02.AN.00 Encerramento percutâneo de insuficiência paravalvular aórtica

11.02.02.AO.00 Intervenção percutânea de remodelação ventricular com implantação de dispositivo

11.02.02.AP.00 Oclusão percutânea de canal arterial 

11.02.02.AQ.00 Oclusão percutânea de comunicação Interauricular em adulto

11.02.02.AR.00 Oclusão percutânea de Foramen Ovale Patente

11.02.02.AS.00 Oclusão percutânea de comunicação interventricular em adulto

11.02.02.AT.00 Encerramento percutâneo de malformação artério-venosa 

11.02.02.AU.00 Plastia percutânea de coartação aórtica 

11.02.02.AV.00 Encerramento percutâneo do apêndice auricular

11.02.02.AW.00 Cateterização seletiva da artéria septal e injeção intracoronária de contraste intramiocárdico

11.02.02.AX.00 Injeção seletiva intracoronária de álcool

11.02.02.AY.00 Utilização de dispositivo de proteção embólica

11.02.02.AZ.00 Acesso aórtico por via transcava

11.02.02.BA.00 Acesso auricular transeptal percutâneo

11.02.02.BB.00 Eco Doppler de apoio a acesso vascular

11.02.02.BC.00 Encerramento de acesso venoso com dispositivo implantável

11.02.02.BD.00 Encerramento de acesso arterial com dispositivo implantável

11.02.02.BE.00 Encerramento de acesso arterial com sutura percutânea

11.02.03. Outras intervenções

11.02.03.AA.00 Desnervação percutânea das artérias renais (acresce anestesia)

11.02.03.AB.00 Implantação intracardíaca ou endovascular de dispositivo de monitorização fisiológica

11.02.03.AC.00 Tratamento percutâneo de hipertensão pulmonar crónica tromboembólica 

11.02.03.AD.00 Tratamento percutâneo de embolia pulmonar aguda com trombectomia 

11.02.03.AE.00 Tratamento percutâneo de embolia pulmonar aguda com trombólise local

11.02.03.AF.00 Tratamento percutâneo de embolia pulmonar aguda com trombectomia associada a trombólise local

11.02.04. Arritmologia de intervenção: Pacemaker

11.02.04.AA.00 Implantação de pacemaker permanente de câmara única com elétrodo transvenoso

11.02.04.AB.00 Implantação de pacemaker permanente de dupla câmara com elétrodos transvenosos 

11.02.04.AC.00 Implantação de pacemaker permanente biventricular, com elétrodos transvenosos 

11.02.04.AD.00 Implantação de elétrodo cardíaco transvenoso ou cateter pacemaker temporário (ato isolado)

11.02.04.AE.00 Implantação de pacemaker permanente com estimulação do feixe de His

11.02.04.AF.00 Implantação de pacemaker permanente no período refratário efetivo para modulação da contração cardíaca

11.02.04.AG.00 Substituição de gerador pacemaker permanente 
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11.02.04.AH.00 Substituição de pacemaker permanente no período refratário efetivo para modulação da contração cardíaca

11.02.04.AI.00 Reposicionamento ou reparação de elétrodos transvenosos permanentes, mais de 15 dias após a implantação inicial 

11.02.04.AJ.00 Revisão cirúrgica de sistema pacemaker permanente

11.02.04.AK.00 Remoção de elétrodo de pacemaker permanente, por contrapulsão com extrator 

11.02.04.AL.00 Remoção de elétrodo de pacemaker permanente, com utilização de energia laser 

11.02.04.AM.00 Estimulação transtorácica com pacemaker externo

11.02.04.AN.00 Implantação de pacemaker endocavitário permanente, de câmara única, sem elétrodo transvenoso

11.02.05. Arritmologia de intervenção: Cardioversores - desfibrilhadores

11.02.05.AA.00 Implantação de cardioversor-desfibrilhador automático de câmara única 

11.02.05.AB.00 Implantação de cardioversor-desfibrilhador automático de dupla câmara 

11.02.05.AC.00 Implantação de cardioversor-desfibrilhador automático biventricular 

11.02.05.AD.00 Implantação de cardioversor-desfibrilhador automático extra-vascular 

11.02.05.AE.00 Substituição de cardioversor-desfibrilhador automático 

11.02.05.AF.00 Revisão cirúrgica de cardioversor-desfibrilhador automático 

11.02.05.AG.00 Remoção de cardioversor-desfibrilhador automático, por contrapulsão com extrator

11.02.05.AH.00 Remoção de cardioversor-desfibrilhador automático, com utilização de energia laser

11.02.06. Arritmologia de intervenção: Ablação

11.02.06.AA.00 Ablação de focos ectópicos auriculares ou ventriculares

11.02.06.AB.00 Ablação de taquicardia auricular (foco ou substrato)

11.02.06.AC.00 Ablação de flutter auricular (típico / atípico)

11.02.06.AD.00 Ablação de via acessória auriculoventricular

11.02.06.AE.00 Ablação de reentrada do nodulo auriculoventricular

11.02.06.AF.00 Ablação para modulação do sistema nervoso autónomo

11.02.06.AG.00 Modulação do nódulo auriculoventricular

11.02.06.AH.00 Ablação do nódulo auriculoventricular

11.02.06.AI.00 Ablação de taquicardia ventricular (foco ou substrato) (inclui substrato do Síndrome de Brugada)

11.02.06.AJ.00 Isolamento elétrico das veias pulmonares (ablação de fibrilhação auricular)

11.02.06.AK.00 Isolamento elétrico de outras veias tributárias auriculares (veia cava, seio coronário, veia de Marshall)

11.02.06.AL.00 Isolamento elétrico de apêndice auricular

11.02.06.AM.00 Ablação linear para segmentação auricular

11.02.06.AN.00 Ablação substratos elétricos diferenciados (potenciais multifracionados de alta frequência, rotores, dispersão 

temporo-espacial, etc.)

11.02.06.AO.00 Ablação protegida por dispositivo de assistência ventricular

11.03. Atos diagnósticos - Cardiologia Pediátrica

11.03.01. Electrocardiologia

11.03.01.AA.00 Eletrocardiograma (ECG) simples de 12 derivações 

11.03.01.AB.00 Eletrocardiograma (ECG) de 15 derivações 

11.03.01.AC.00 Prova de esforço em bicicleta ergométrica ou em tapete rolante com monitorização eletrocardiográfica contínua, 

registo de ECG em cada estadio 

11.03.01.AD.00 Prova de esforço em bicicleta ergométrica ou em tapete rolante com monitorização eletrocardiográfica contínua, 

registo de ECG em cada estadio com análise dos gases expirados

11.03.01.AE.00 Registo de ECG de Holter até 24 horas com análise interativa do perfil rítmico e do segmento ST, podendo incluir 

variabilidade da frequência cardíaca 

11.03.01.AF.00 Monitorização eletrocardiográfica contínua, com registo de eventos, ativado pelo doente com memorização pré e 

pós-sintomática, por cada período de 7 dias

11.03.01.AG.00 Monitorização eletrocardiográfica de 1 a 24 horas, com análise e registo das eventuais arritmias 

11.03.01.AH.00 Registo eletrocardiográfico contínuo de uma, duas e três semanas (sistema de uso único)
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11.03.01.AI.00 ECGi - Mapeamento de alta definição com colete precordial de eletrogramas cardíacos epicárdicos e endocárdicos

11.03.01.AJ.00 Telemonitorização remota de ECG, efetuada sob supervisão médica (acresce monitorização de saturações Tc O2, se 

realizada)

11.03.01.AK.00 Implantação de registador de eventos 

11.03.01.AL.00 Análise e interpretação de eventos obtidos por registador implantado, obtidos por analisador externo ou 

remotamente através de transmissor automático, efetuada sob supervisão médica

11.03.02. Ecocardiografia

11.03.02.AA.00 Ecocardiografia em tempo real (bidimensional), com registo de imagem, com ou sem registo em modo-M

11.03.02.AB.00 Ecocardiografia fetal em tempo real (bidimensional), com registo de imagem, com ou sem registo em modo M, 

associada a ecografia Doppler pulsada e codificada a cores

11.03.02.AC.00 Ecocardiograma com estudo Doppler tecidular (adicional a ecocardiografia transtorácica, fetal ou transesofágica)

11.03.02.AD.00 Ecocardiografia com avaliação da deformação miocárdica (strain) (adicional a ecocardiografia transtorácica, fetal ou 

transesofágica)

11.03.02.AE.00 Ecocardiograma tridimensional (adicional a ecocardiografia transtorácica ou transesofágica)

11.03.02.AF.00 Ecocardiografia transesofágica

11.03.02.AG.00 Ecocardiograma transesofágico intraoperatório para monitorização hemodinâmica

11.03.02.AH.00 Ecocardiograma transesofágico intraoperatório como apoio a cirurgia cardíaca congénita ou estrutural 

11.03.02.AI.00 Ecocardiograma transesofágico no laboratório de hemodinâmica no decorrer de intervenção congénita ou 

estrutural valvular

11.03.02.AJ.00 Ecocardiograma transesofágico no laboratório de hemodinâmica no decorrer de intervenção congénita ou 

estrutural não valvular

11.03.02.AK.00 Ecocardiografia transtorácica de sobrecarga farmacológica 

11.03.02.AL.00 Ecocardiografia transtorácica de sobrecarga com exercício, sem recurso a fármacos 

11.03.02.AM.00 Ecografia intracoronária (adicional a coronariografia)

11.03.02.AN.00 Ecografia intracardíaca

11.03.02.AO.00 Ecocardiograma para otimização de sistemas de estimulação implantáveis (acresce a análise eletrónica de sistema 

de pacing)

11.03.03. Cateterismo cardíaco em cardiopatias em cardiopatias congénitas e pediátricas

11.03.03.AA.00 Cateterismo cardíaco direito

11.03.03.AB.00 Implantação e posicionamento de cateter de balão por cateterismo direito para monitorização (Swan-Ganz)

11.03.03.AC.00 Cateterismo cardíaco esquerdo

11.03.03.AD.00 Cateterismo cardíaco esquerdo por via transeptal

11.03.03.AE.00 Cateterismo cardíaco direito e esquerdo

11.03.03.AF.00 Cateterismo esquerdo com coronariografia seletiva 

11.03.03.AG.00 Visualização de bypasses aortocoronários (adicional a coronariografia)

11.03.03.AH.00 Cateterismo esquerdo com aortografia

11.03.03.AI.00 Visualização seletiva de shunts aortopulmonares (adicional a aortografia)

11.03.03.AJ.00 Visualização seletiva de colaterais aortopulmonares major (MAPCAS) (adicional a aortografia)

11.03.03.AK.00 Cateterismo esquerdo com ventriculografia

11.03.03.AL.00 Cateterismo esquerdo com ventriculografia e coronariografia seletiva

11.03.03.AM.00 Cateterismo do coração esquerdo associado a coronariografia seletiva, ventriculografia esquerda seletiva e 

aortografia 

11.03.03.AN.00 Cateterismo do coração direito associado a cateterismo do coração esquerdo, coronariografia seletiva e 

ventriculografia seletiva

11.03.03.AO.00 Cateterismo do coração direito associado a cateterismo do coração esquerdo, coronariografia seletiva e 

ventriculografia esquerda seletiva e aortografia 

11.03.03.AP.00 Cateterismo direito com angiografia seletiva do seio coronário, ventrículo direito ou artéria pulmonar

11.03.03.AQ.00 Cateterismo esquerdo por via transeptal com angiografia da aurícula esquerda ou seletiva das veias pulmonares

11.03.03.AR.00 Teste invasivo da vasoreatividade pulmonar a fármacos (inclui cateterismo direito)
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11.03.03.AS.00 Avaliação da reserva de fluxo coronário por angiografia

11.03.03.AT.00 Estudos de medição de débito cardíaco com corantes indicadores ou por termo-diluição, incluindo cateterismo 

arterial ou venoso

11.03.04. Estudos eletrofisiológicos intracardíacos

11.03.04.AA.00 Registo transesofágico de eletrogramas cardíacos

11.03.04.AB.00 Estudo eletrofisiológico com estimulação programada e eventuais provas farmacológicas

11.03.04.AC.00 Mapeamento endocárdico (adicional a estudo eletrofisiológico e/ou ablação)

11.03.04.AD.00 Mapeamento tridimensional de ativação e/ou voltagem (adicional a ablação)

11.03.04.AE.00 Mapeamento anatómico tridimensional (adicional a ablação)

11.03.04.AF.00 Mapeamento epicárdico (adicional a ablação epicárdica)

11.03.04.AG.00 Mapeamento eletrofisiológico seletivo de veia pulmonar (adicional, por veia, a ablação)

11.03.04.AH.00 Abordagem transeptal (adicional a estudo eletrofisiológico e/ou ablação) - (pode acrescer, se necessário, 

ecocardiograma transesofágico ou intracardíaco)

11.03.04.AI.00 Navegação robótica (adicional a mapeamento e ablação)

11.03.05. Estudos de estudos de dispositivos de eletrofisiologia

11.03.05.AA.00 Análise eletrónica e programação de sistema pacemaker permanente

11.03.05.AB.00 Análise eletrónica e programação de sistema pacemaker permanente, biventricular

11.03.05.AC.00 Análise eletrónica e programação de sistema automático de cardioversão-desfibrilhação

11.03.05.AD.00 Análise eletrónica e programação de sistema de estimulação do período refratário efetivo

11.03.05.AE.00 Monitorização remota de dispositivos implantáveis

11.03.06. Diversos

11.03.06.AA.00 Monitorização da pressão arterial durante 24 horas (MAPA), incluindo gravação e análise por scanning

11.03.06.AB.00 Avaliação da distensibilidade arterial por velocidade da onda de pulso

11.03.06.AC.00 Avaliação da função endotelial por tonometria arterial periférica

11.03.06.AD.00 Teste barorreflexo da função cardiovascular com mesa basculante (tilt table) com ou sem intervenção 

farmacológica

11.03.06.AE.00 Interrupção de disritmia por pacing elétrico

11.03.06.AF.00 Conversão elétrica externa de arritmia, eletiva (acresce anestesia)

11.03.06.AG.00 Conversão elétrica externa de arritmia de emergência

11.03.06.AH.00 Desfibrilhação elétrica externa

11.03.06.AI.00 Reanimação cardiorrespiratória

11.03.06.AJ.00 Fluoroscopia cardíaca 

11.03.06.AK.00 Telemonitorização de dispositivos não eletrofisiológicos

11.04. Atos terapêuticos - Cardiologia Pediátrica

11.04.01. Intervenção em cardiopatia congénita ou pediátrica

11.04.01.AA.00 Valvulotomia percutânea por balão, aórtica (acresce implantação de pacemaker provisório)

11.04.01.AB.00 Valvulotomia percutânea por balão, mitral (acresce ecocardiograma e anestesia)

11.04.01.AC.00 Valvulotomia percutânea por balão, pulmonar

11.04.01.AD.00 Prótese valvular pulmonar percutânea (acresce ecocardiograma e anestesia)

11.04.01.AE.00 Prótese valvular percutânea no trato de saída do ventrículo direito ou em artéria pulmonar

11.04.01.AF.00 Perfuração de válvula pulmonar atrética, seguida de valvuloplastia percutânea de balão

11.04.01.AG.00 Prótese valvular aórtica percutânea (acresce implantação de pacemaker temporário, ecocardiograma e anestesia)

11.04.01.AH.00 Prótese valvular aórtica com acesso trans-apical, trans-aórtica ou carotídea (acresce implantação de pacemaker 

temporário, ecocardiograma e anestesia)

11.04.01.AI.00 Intervenção percutânea na válvula mitral com implantação de dispositivo não valvular (acresce ecocardiograma 

transesofágico e anestesia)

11.04.01.AJ.00 Intervenção percutânea na válvula mitral com implantação de dispositivo não valvular com acesso trans-apical ou 

transaórtico (acresce implantação de pacemaker temporário, ecocardiograma transesofágico e anestesia)

11.04.01.AK.00 Intervenção percutânea na válvula mitral com implantação de válvula (acresce ecocardiograma e anestesia)
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11.04.01.AL.00 Prótese valvular mitral com acesso trans-apical, trans-aórtica ou carotídea (acresce implantação de pacemaker 

temporário, ecocardiograma transesofágico e anestesia)

11.04.01.AM.00 Intervenção percutânea da válvula tricúspide com implantação de dispositivo não valvular (acresce ecocardiograma 

transesofágico e anestesia)

11.04.01.AN.00 Intervenção percutânea da válvula tricúspide com implantação de dispositivo valvular (acresce ecocardiograma 

transesofágico e anestesia)

11.04.01.AO.00 Encerramento percutâneo de insuficiência paravalvular mitral (acresce ecocardiograma e anestesia)

11.04.01.AP.00 Encerramento percutâneo de insuficiência paravalvular aórtica (acresce ecocardiograma transesofágico e anestesia)

11.04.01.AQ.00 Intervenção percutânea de remodelação ventricular com implantação de dispositivo

11.04.01.AR.00 Oclusão percutânea de canal arterial 

11.04.01.AS.00 Oclusão percutânea de comunicação interauricular (acresce ecocardiograma transesofágico e anestesia)

11.04.01.AT.00 Encerramento de fenestra em circulação cavo-pulmonar

11.04.01.AU.00 Atrioseptostomia transvenosa por balão, do tipo Rashkind

11.04.01.AV.00 Atrioseptostomia transvenosa por lâmina, do tipo Park

11.04.01.AW.00 Atrioseptostomia transvenosa com implantação de stent

11.04.01.AX.00 Oclusão percutânea de Foramen Ovale Patente (acresce ecocardiograma transesofágico e anestesia)

11.04.01.AY.00 Oclusão percutânea de comunicação interventricular (acresce ecocardiograma transesofágico e anestesia)

11.04.01.AZ.00 Dilatação percutânea de coarctação ou recoartação da aorta

11.04.01.BA.00 Dilatação percutânea de coarctação ou recoartação da aorta com implantação de stent

11.04.01.BB.00 Dilatação (angioplastia) de artérias sistémicas (exceto coartação da aorta)

11.04.01.BC.00 Implantação de stent em artérias sistémicas (acresce à angioplastia)

11.04.01.BD.00 Dilatação (angioplastia) de ramos da artéria pulmonar

11.04.01.BE.00 Implantação de stent em artérias pulmonares (acresce à angioplastia)

11.04.01.BF.00 Dilatação (angioplastia) de estenoses de veias pulmonares

11.04.01.BG.00 Implantação de stent em veias pulmonares (acresce à angioplastia)

11.04.01.BH.00 Embolização vascular, arterial, venosa ou arteriovenosa na circulação sistémica

11.04.01.BI.00 Embolização vascular, arterial, venosa ou arteriovenosa na circulação pulmonar

11.04.01.BJ.00 Embolização de fistula coronária

11.04.01.BK.00 Implantação de stent em conduto implantado em circulação cavo-pulmonar

11.04.01.BL.00 Implantação de stent em canal arterial

11.04.01.BM.00 Perfuração e criação de shunt em circulação cavo-pulmonar

11.04.01.BN.00 Perfuração e criação de shunt entre circulações aorto-pulmonar

11.04.01.BO.00 Técnicas de intervenção cardiovascular em cardiopatias congénitas em contexto de procedimento híbrido 

(adicional/suplemento)

11.04.01.BP.00 Remoção de corpo estranho endovascular, por via percutânea

11.04.01.BQ.00 Acesso aórtico por via transcava

11.04.01.BR.00 Acesso auricular transeptal percutâneo

11.04.01.BS.00 Eco Doppler de apoio a acesso vascular

11.04.01.BT.00 Encerramento de acesso venoso com dispositivo implantável

11.04.01.BU.00 Encerramento de acesso arterial com dispositivo implantável

11.04.01.BV.00 Encerramento de acesso arterial com sutura percutânea

11.04.02. Outras intervenções

11.04.02.AA.00 Desnervação percutânea das artérias renais (acresce anestesia)

11.04.02.AB.00 Implantação intracardíaca ou endovascular de dispositivo de monitorização fisiológica

11.04.02.AC.00 Tratamento percutâneo de hipertensão pulmonar crónica tromboembólica 

11.04.02.AD.00 Tratamento percutâneo de embolia pulmonar aguda com trombectomia 

11.04.02.AE.00 Tratamento percutâneo de embolia pulmonar aguda com trombólise local

11.04.02.AF.00 Tratamento percutâneo de embolia pulmonar aguda com trombectomia associada a trombólise local

19/154



Nomenclatura dos Atos Médicos - Tabela Codificada

Código Texto

11.04.03. Arritmologia de intervenção: Pacemaker

11.04.03.AA.00 Implantação de pacemaker permanente de câmara única com elétrodo transvenoso 

11.04.03.AB.00 Implantação de pacemaker permanente de dupla câmara com elétrodos transvenosos 

11.04.03.AC.00 Implantação de pacemaker permanente biventricular, com elétrodos transvenosos 

11.04.03.AD.00 Implantação de pacemaker permanente de câmara única com elétrodo epicardico

11.04.03.AE.00 Implantação de pacemaker permanente de dupla câmara com elétrodos epicárdicos

11.04.03.AF.00 Implantação de pacemaker permanente biventricular, com elétrodos epicárdicos

11.04.03.AG.00 Implantação de elétrodo cardíaco transvenoso ou cateter pacemaker temporário (ato isolado)

11.04.03.AH.00 Implantação de pacemaker permanente com estimulação do feixe de His

11.04.03.AI.00 Implantação de pacemaker permanente no período refratário efetivo para modulação da contração cardíaca

11.04.03.AJ.00 Substituição de gerador pacemaker permanente 

11.04.03.AK.00 Substituição de pacemaker permanente no período refratário efetivo para modulação da contração cardíaca

11.04.03.AL.00 Reposicionamento ou reparação de elétrodos transvenosos permanentes, mais de 15 dias após a implantação inicial 

11.04.03.AM.00 Revisão cirúrgica de sistema pacemaker permanente

11.04.03.AN.00 Remoção de elétrodo de pacemaker permanente, por contrapulsão com extrator 

11.04.03.AO.00 Remoção de elétrodo de pacemaker permanente, com utilização de energia laser 

11.04.03.AP.00 Estimulação transtorácica com pacemaker externo

11.04.03.AQ.00 Implantação de pacemaker endocavitário permanente, de câmara única, sem elétrodo transvenoso

11.04.04. Arritmologia de intervenção: Cardioversores - desfibrilhadores

11.04.04.AA.00 Implantação de cardioversor-desfibrilhador automático de câmara única 

11.04.04.AB.00 Implantação de cardioversor-desfibrilhador automático de dupla câmara 

11.04.04.AC.00 Implantação de cardioversor-desfibrilhador automático biventricular 

11.04.04.AD.00 Implantação de cardioversor-desfibrilhador automático extra-vascular 

11.04.04.AE.00 Substituição de cardioversor-desfibrilhador automático 

11.04.04.AF.00 Revisão cirúrgica de cardioversor-desfibrilhador automático 

11.04.04.AG.00 Remoção de cardioversor-desfibrilhador automático, por contrapulsão com extrator

11.04.04.AH.00 Remoção de cardioversor-desfibrilhador automático, com utilização de energia laser

11.04.05. Arritmologia de intervenção: Ablação

11.04.05.AA.00 Ablação de focos ectópicos auriculares ou ventriculares

11.04.05.AB.00 Ablação de taquicardia auricular (foco ou substrato)

11.04.05.AC.00 Ablação de flutter auricular (típico / atípico)

11.04.05.AD.00 Ablação de via acessória auriculoventricular

11.04.05.AE.00 Ablação de reentrada do nodulo auriculoventricular

11.04.05.AF.00 Ablação para modulação do sistema nervoso autónomo

11.04.05.AG.00 Modulação do nódulo auriculoventricular

11.04.05.AH.00 Ablação do nódulo auriculoventricular

11.04.05.AI.00 Ablação de taquicardia ventricular (foco ou substrato) (inclui substrato do Síndrome de Brugada)

11.04.05.AJ.00 Isolamento elétrico das veias pulmonares (ablação de fibrilhação auricular)

11.04.05.AK.00 Isolamento elétrico de outras veias tributárias auriculares (veia cava, seio coronário, veia de Marshall)

11.04.05.AL.00 Isolamento elétrico de apêndice auricular

11.04.05.AM.00 Ablação linear para segmentação auricular

11.04.05.AN.00 Ablação substratos elétricos diferenciados (potenciais multifracionados de alta frequência, rotores, dispersão 

temporo-espacial, etc.)

11.04.05.AO.00 Ablação protegida por dispositivo de assistência ventricular

12. SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA

12.01. Serviços Gerais
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12.01.00.AA.00 Pleurodese através dreno torácico

12.01.00.AB.00 Punção transtraqueal

12.01.00.AC.00 Punção aspirativa transtorácica (para citologia, bacteriologia, micologia, parasitologia)

12.01.00.AD.00 Biopsia pleural fechada

12.01.00.AE.00 Biopsia pulmonar transtorácica (core biopsy)

12.01.00.AF.00 Prova de tuberculina (execução e leitura)

12.02. Provas / Estudos da função respiratória

12.02.00.AA.00 Espirometria (inclui gráficos, curva débito volume, capacidade vital, volume expiratório máximo no 1º segundo, 

débito expiratório máximo e médio e ventilação voluntária máxima por minuto), com idade ≥ 6 anos

12.02.00.AB.00 Espirometria (incluindo gráficos, curva débito volume, capacidade vital, volume expiratório máximo no 1º segundo, 

débito expiratório máximo e médio e ventilação voluntária máxima por minuto), em crianças com idade > 2 e < 6 

anos
12.02.00.AC.00 Espirometria simples com prova de broncodilatação em ≥ 6 anos

12.02.00.AD.00 Espirometria simples com prova de broncodilatação em crianças > 2 e < 6 anos 

12.02.00.AE.00 Espirometria simples com prova de provocação inalatória inespecífica

12.02.00.AF.00 Espirometria simples com prova de provocação inalatória específica

12.02.00.AG.00 Prova de broncoconstrição com água destilada / soluto hipertónico (acresce à prova basal) 

12.02.00.AH.00 Prova de broncoconstrição com ar frio / execício livre (acresce à prova basal)

12.02.00.AI.00 Prova de broncoconstrição de esforço, com bicicleta ou tapete rolante (acresce à prova basal)

12.02.00.AJ.00 Prova de broncoconstrição com acetilcolina (acresce à prova basal)

12.02.00.AK.00 Prova de broncoconstrição com metacolina (acresce à prova basal) 

12.02.00.AL.00 Prova de broncoconstrição, com estímulo físico ou esforço, em crianças com idade superior a 2 e inferior a 6 anos 

(acresce à prova basal) 

12.02.00.AM.00 Prova de broncoconstrição específica com alergénios (acresce à prova basal) 

12.02.00.AN.00 Prova de broncoconstrição em crianças > 2 e < 6 anos (acresce à prova basal)

12.02.00.AO.00 Capacidade de difusão pulmonar por respiração única

12.02.00.AP.00 Capacidade de difusão pulmonar por equilíbrio estável

12.02.00.AQ.00 Capacidade residual funcional ou volume residual (hélio / azoto)

12.02.00.AR.00 "Compliance" pulmonar

12.02.00.AS.00 Pressão de oclusão

12.02.00.AT.00 Pressão inspiratória máxima

12.02.00.AU.00 Pressão expiratória máxima

12.02.00.AV.00 Estudo do “drive” respiratório e do padrão ventilatório

12.02.00.AW.00 Determinação da resistência das vias aéreas por método oscilométrico de oclusão intermitente

12.02.00.AX.00 Prova de exercício com avaliação de parâmetros cardiorrespiratórios em bicicleta / tapete ergonómica

12.02.00.AY.00 Prova de “endurance” em bicicleta / tapete

12.02.00.AZ.00 Teste de corrida livre

12.02.00.BA.00 Prova dos seis (6) minutos de marcha

12.02.00.BB.00 Prova de “shutle”

12.02.00.BC.00 Capnografia com registo até 8 horas

12.02.00.BD.00 Determinação do CO no ar expirado

12.02.00.BE.00 Determinação do óxido nítrico expirado

12.02.00.BF.00 Determinação do condensado exalado

12.02.00.BG.00 Determinação do débito expiratório máximo instantâneo (peak flow)

12.02.00.BH.00 Estudo da expetoração induzida (não inclui estudo do líquido de lavagem broncoalveolar, exame citológico)

12.02.00.BI.00 Oximetria transcutânea

12.02.00.BJ.00 Oximetria de pulso com monitorização em período igual ou superior a 4 horas

12.02.00.BK.00 Determinação não invasiva de O2 e CO2
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12.02.00.BL.00 Estudo da resistência das vias aéreas e volume de gás intratorácico por pletismografia corporal

12.02.00.BM.00 Estudo da resistência das vias aéreas por pletismografia corporal, em crianças com idade superior a 2 e inferior a 6 

anos

12.03. Manobras por endoscopia respiratória (acresce ao valor da endoscopia)

12.03.00.AA.00 Aspirado brônquico (citologia, bacteriologia, micologia, parasitologia)

12.03.00.AB.00 Aspirado brônquico com cateter protegido 

12.03.00.AC.00 Escovado brônquico (citologia)

12.03.00.AD.00 Punção aspirativa transtraqueal / transbrônquica

12.03.00.AE.00 Punção aspirativa transtraqueal / transbrônquica guiada por ecoendoscopia

12.03.00.AF.00 Escovado brônquico com cateter protegido

12.03.00.AG.00 Escovado brônquico duplamente protegido para pesquisa de germens (aeróbios e anaeróbios) e fungos

12.03.00.AH.00 Lavagem bronco-alveolar

12.03.00.AI.00 Lavagens brônquicas dirigidas

12.03.00.AJ.00 Lavado brônquico seletivo

12.03.00.AK.00 Broncografia (introdução endoscópica de produto de contraste)

12.03.00.AL.00 Biopsia brônquica

12.03.00.AM.00 Biopsia transbrônquica

12.03.00.AN.00 Biopsia pleural por pleuroscopia

12.03.00.AO.00 Biopsia pulmonar por pleuroscopia

12.04. Tratamento por endoscopia respiratória (acresce ao valor da endoscopia)

12.04.00.AA.00 Broncoaspiração de secreções

12.04.00.AB.00 Extração de corpo estranho

12.04.00.AC.00 Instalação de soro gelado com adrenalina em hemoptises

12.04.00.AD.00 Intubações endotraqueais (conduzidas por broncofibroscópio)

12.04.00.AE.00 Tamponamento de hemoptises

12.04.00.AF.00 Terapêutica com crioterapia

12.04.00.AG.00 Colocação de prótese traqueobrônquica

12.04.00.AH.00 Dilatação mecânica traqueobrônquica 

12.04.00.AI.00 Dilatação com balão traqueobrônquica

12.04.00.AJ.00 Aplicação local (brônquica / pleural) de cola biológica

12.04.00.AK.00 Terapêutica com laser

12.04.00.AL.00 Terapêutica com eletrocautério

12.04.00.AM.00 Pleurodese por pleuroscopia

12.04.00.AN.00 Aplicação endobrônquica de válvula para redução de volume

12.04.00.AO.00 Termoplastia endobrônquica

12.04.00.AP.00 Terapêutica com argon-plasma 

12.05. Inaloterapia e Ventiloterapia

12.05.00.AA.00 Ventilação não-invasiva com pressão positiva (CPAP / BIPAP, ou outra modalidade)

12.05.00.AB.00 IPPB (Ventilação por pressão positiva intermitente)

12.05.00.AC.00 Aplicação e registo de monitorização de ventilação não invasiva 

12.05.00.AD.00 Aplicação de oxigenioterapia

12.05.00.AE.00 Oxigenoterapia por máscara

12.05.00.AF.00 Oxigenoterapia por cateter nasal de alto fluxo

12.05.00.AG.00 Oxigenoterapia (a utilizar durante as sessões de reabilitação)

12.05.00.AH.00 Aplicação de aerossóis

12.05.00.AI.00 Aplicação de aerossóis ultra-sónicos

12.05.00.AJ.00 Mobilização de secreções com flutter

13. SERVIÇOS DE IMUNOALERGOLOGIA

13.01. Provas de sensibilidade cutânea (inclui leitura e relatório)
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13.01.00.AA.00 Testes por picada (Prick), reação de hipersensibilidade imediata, com um mínimo de 15 extratos alergénicos, inclui 

controlo positivo e diluente 

13.01.00.AB.00 Testes por picada (Prick), reação de hipersensibilidade imediata, cada serie de 10 alérgenos, inclui controlo positivo 

e diluente

13.01.00.AC.00 Testes por picada (Prick), reação de hipersensibilidade imediata, método Prick-Prick, alimentos frescos (cada 

alimento), inclui controlo positivo e diluente 

13.01.00.AD.00 Testes por picada (Prick), reação de hipersensibilidade imediata, venenos, inclui controlo positivo e diluente

13.01.00.AE.00 Testes por picada (Prick), reação de hipersensibilidade imediata, frações alergénicas de medicamentos, inclui 

controlo positivo e diluente

13.01.00.AF.00 Testes por picada (Prick), reação de hipersensibilidade imediata, produtos biológicos ou outros medicamentos, 

inclui controlo positivo e diluente

13.02. Testes Intradérmicos - reação de hipersensibilidade imediata (inclui leitura e relatório)

13.02.00.AA.00 Testes intradérmicos, reação de hipersensibilidade imediata, com extratos alergénicos, cada alergénio inclui 

controlo positivo e diluente  

13.02.00.AB.00 Testes intradérmicos, reação de hipersensibilidade imediata a venenos, inclui controlo positivo e diluente

13.02.00.AC.00 Testes intradérmicos, reação de hipersensibilidade imediata, a frações alergénicas de medicamentos, inclui controlo 

positivo e diluente

13.02.00.AD.00 Testes intradérmicos, reação de hipersensibilidade imediata, outros medicamentos e produtos biológicos inclui 

controlo positivo e diluente 

13.03. Provas epicutâneas de contacto (Patch) (inclui leitura e relatório)

13.03.00.AA.00 Provas epicutâneas de contacto (Patch), série standard, mínimo de 30 alergénios

13.03.00.AB.00 Provas epicutâneas de contacto (Patch), outras séries, mínimo de 8 alergénios

13.03.00.AC.00 Provas epicutâneas de contacto (Patch), a outros alergénios (cada alergénio)

13.03.00.AD.00 Provas epicutâneas de contacto (Patch), a medicamentos (cada)

13.03.00.AE.00 Provas epicutâneas de contacto (Patch), a produtos de usos próprio do doente, até 10

13.03.00.AF.00 Provas epicutâneas de contacto (Patch), a produtos de usos próprio do doente, de 11 a 20

13.03.00.AG.00 Provas de contacto de contacto a produtos de uso próprio do doente, 21 ou mais

13.04. Testes físicos (inclui leitura e relatório)

13.04.00.AA.00 Teste frio

13.04.00.AB.00 Teste calor

13.04.00.AC.00 Teste pressão

13.04.00.AD.00 Teste vibratório

13.04.00.AE.00 Teste dermográfico 

13.04.00.AF.00 Rinoscopia digital anterior

13.05. Provas de provocação nasal (sem rinomanometria)

13.05.00.AA.00 Inespecíficas

13.05.00.AB.00 Específicas

13.06. Provas de provocação nasal (com rinomanometria)

13.06.00.AA.00 Inespecíficas

13.06.00.AB.00 Específicas

13.07. Provas de provocação nasal (inclui relatório)

13.07.00.AA.00 Inespecíficas com avaliação da resposta por score clínico

13.07.00.AB.00 Avaliação da resposta por peak flow inspiratório nasal (acresce à provocação inespecífica)

13.07.00.AC.00 Avaliação da resposta por rinomanometria anterior (acresce à provocação inespecífica)

13.07.00.AD.00 Avaliação da resposta por rinomanometria posterior (acresce à provocação inespecífica)

13.07.00.AE.00 Avaliação da resposta por rinometria acústica (acresce à provocação inespecífica)

13.07.00.AF.00 Lavagem da mucosa nasal para estudo da celularidade (não inclui exame citológico) (acresce à provocação 

inespecífica)

13.07.00.AG.00 Específicas com avaliação da resposta por score clínico

13.07.00.AH.00 Avaliação da resposta por peak flow inspiratório nasal (acresce à provocação específica)

13.07.00.AI.00 Avaliação da resposta por rinomanometria anterior (acresce à provocação específica)

13.07.00.AJ.00 Avaliação da resposta por rinomanometria posterior (acresce à provocação específica)
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13.07.00.AK.00 Avaliação da resposta por rinometria acústica (acresce à provocação específica)

13.07.00.AL.00 Lavagem da mucosa nasal para estudo da celularidade (não inclui exame citológico) (acresce à provocação 

específica)

13.08. Provas de provocação oftálmica (inclui relatório)

13.08.00.AA.00 Inespecíficas, cada alérgeno  

13.08.00.AB.00 Específica, cada alérgeno (inclui controlo)

13.09. Provas de provocação oral (inclui relatório)

13.09.00.AA.00 Teste de provocação oral inespecífico 

13.09.00.AB.00 Teste de provocação oral aberto, com medicamentos. Avaliação da resposta imediata e tardia 

13.09.00.AC.00 Teste de provocação oral aberto, com alimentos ou aditivos. Avaliação da resposta imediata e tardia 

13.09.00.AD.00 Teste de provocação oral ocultação, com medicamentos. Avaliação da resposta imediata e tardia 

13.09.00.AE.00 Teste de provocação oral ocultação, com alimentos ou aditivos. Avaliação da resposta imediata e tardia 

13.10. Provas de provocação injetável (inclui relatório)

13.10.00.AA.00 Subcutâneo 

13.10.00.AB.00 Intramuscular 

13.10.00.AC.00 Endovenoso

13.11. Provas de avaliação da broncomotricidade

13.11.00.AA.00 Espirometria simples (estudo dos volumes e débitos)

13.11.00.AB.00 Broncodilatadoras por espirometria simples

13.11.00.AC.00 Broncoconstritoras inespecíficas por espirometria simples

13.11.00.AD.00 Broncoconstritoras específicas (cada) por espirometria simples

13.11.00.AE.00 Mecânica ventilatória simples (volumes, incluindo o residual + débitos + resistência das vias aéreas), com idade ≥ 6 

anos

13.11.00.AF.00 Mecânica ventilatória simples (estudo de volumes, incluindo o volume residual + débitos + resistência das vias 

aéreas), em crianças > 2 e < 6 anos

13.11.00.AG.00 Mecânica ventilatória simples (estudo de volumes, incluindo o volume residual + débitos + resistência das vias 

aéreas), em crianças ≤ 2 anos

13.11.00.AH.00 Mecânica ventilatória com prova de broncodilatação em ≥ 6 anos

13.11.00.AI.00 Mecânica ventilatória com prova de broncodilatação em crianças > 2 e < 6 anos

13.11.00.AJ.00 Mecânica ventilatória com prova de provocação inalatória inespecífica

13.11.00.AK.00 Mecânica ventilatória com prova de provocação inalatória específica

13.11.00.AL.00 Broncodilatadoras por mecânica ventilatória

13.11.00.AM.00 Broncoconstritoras inespecíficas por mecânica ventilatória

13.11.00.AN.00 Broncoconstritoras específicas (cada) por mecânica ventilatória

13.12. Imunoterapia (inclui monitorização e vigilância médica)

13.12.00.AA.00 Aplicação de uma injeção de extratos alergénicos 

13.12.00.AB.00 Aplicação de duas ou mais injeções de extratos alergénicos 

13.12.00.AC.00 Aplicação de uma injeção de veneno de himenóptero

13.12.00.AD.00 Aplicação de duas injeções de veneno de himenóptero

13.12.00.AE.00 Aplicação de extratos de aeroalergenos por método de “rush”, mínimo de duas injeções em concentrações 

crescentes 

13.12.00.AF.00 Aplicação de extratos de veneno de himenópteros, por método de “rush”, mínimo de duas injeções em 

concentrações crescentes  

13.12.00.AG.00 Aplicação de extratos alergénicos por método de “rush” por via sublingual

13.13. Administração de fármacos em ambiente hospitalar (inclui monitorização e vigilância médica)

13.13.00.AA.00 Administração de terapêuticas biológicas (sc)

13.13.00.AB.00 Administração de Imunoglobulinas (sc)

13.13.00.AC.00 Administração de Imunoglobulinas (ev)

13.13.00.AD.00 Administração de vacinas em ambiente hospitalar

24/154



Nomenclatura dos Atos Médicos - Tabela Codificada

Código Texto

13.13.00.AE.00 Administração de outras terapêuticas (sc)

13.13.00.AF.00 Administração de outras terapêuticas (ev)

13.14. Dessensibilização (inclui monitorização e vigilância médica)

13.14.00.AA.00 Dessensibilização rápida a medicamentos, com mínimo de 3h

13.14.00.AB.00 Dessensibilização rápida a medicamentos, com mínimo de 6h

13.14.00.AC.00 Dessensibilização rápida a medicamentos, com mínimo de 9h

13.14.00.AD.00 Dessensibilização rápida a medicamentos, cada hora subsequente

13.14.00.AE.00 Dessensibilização a alimentos, com mínimo de 3h

13.14.00.AF.00 Dessensibilização a alimentos, com mínimo de 6h

13.14.00.AG.00 Dessensibilização a alimentos, com mínimo de 9h

13.14.00.AH.00 Dessensibilização a alimentos, cada hora subsequente

14. SERVIÇOS ESPECIAIS DE GINECOLOGIA

14.00.00.AA.00 Introdução de pessário

14.00.00.AB.00 Introdução do DIU

14.00.00.AC.00 Remoção do DIU retido (fio não visível), acresce histeroscopia 

14.00.00.AD.00 Remoção do DIU 

14.00.00.AE.00 Colheita de material para colpocitologia

14.00.00.AF.00 Inserção de implantes hormonais subcutâneos

14.00.00.AG.00 Remoção de implantes hormonais subcutâneos

14.00.00.AH.00 Inserção ou remoção de implantes hormonais

14.00.00.AI.00 Introdução transcervical de cateter na trompa de Falópio para diagnóstico ou restabelecimento da permeabilidade 

(qualquer método) com ou sem HSSG

14.00.00.AJ.00 Cromotubação das trompas

14.00.00.AK.00 Ablação endometrial, térmica, sem controlo histeroscópico

14.01. Infertilidade

14.01.00.AA.00 Teste de Huhner

14.01.00.AB.00 Espermograma

14.01.00.AC.00 Ciclo de Estimulação controlada da ovulação

14.01.00.AD.00 Inseminação artificial homóloga

14.01.00.AE.00 Inseminação artificial heteróloga

14.01.00.AF.00 Ciclo F.I.V.

14.01.00.AG.00 Ciclo FIV sem transferência

14.01.00.AH.00 Ciclo I.C.S.I.

14.01.00.AI.00 Ciclo ICSI sem transferência

14.01.00.AJ.00 Ciclo ICSI/FIV sem ovócitos

14.01.00.AK.00 Ciclo de TEC sem embriões

14.01.00.AL.00 Ciclo de maturação ovocitária in vitro (IVM)

14.01.00.AM.00 Ciclo de microinjeção de espermatozoides (ICSI) com colheita de blastómeros para diagnóstico genético pré-

Implantatório (D.G.P.I.) 

14.01.00.AN.00 Ciclo de microinjeção de espermatozoide (ICSI) por biópsia testicular

14.01.00.AO.00 Ciclo de transferência de embriões congelados

14.01.00.AP.00 Ciclo cancelado durante a estimulação

14.01.00.AQ.00 Punção ovárica - colheita de ovócitos e maturação in vitro

14.01.00.AR.00 Punção ovárica - colheita de ovócitos (preservação da fertilidade)

14.01.00.AS.00 Transplante de ovário

14.01.00.AT.00 Colheita de tecido ovárico para criopreservação

15. SERVIÇOS ESPECIAIS DE OBSTETRÍCIA

15.00.00.AA.00 Amniocentese (2º. Trimestre) para cariótipo ou estudo líquido amniótico (infeções)

15.00.00.AB.00 Biópsia do corion (vilosidades coriais)

15.00.00.AC.00 Cordocentese

15.00.00.AD.00 Transfusão fetal intra-uterina 
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15.00.00.AE.00 Monitorização fetal externa, com protocolos e extratos dos cardiotocogramas (fora ou durante o trabalho de parto). 

Teste de reatividade fetal

15.00.00.AF.00 Colocação de drenos fetais - técnicas cirúrgicas in útero

15.00.00.AG.00 Ablação por laser vasos anastomóticos na transfusão feto fetal 

15.00.00.AH.00 Laqueação cordão umbilical em fetos acárdicos e fetos anómalos

15.00.00.AI.00 Ablação Laser válvulas uretrais posteriores da uretra

16. SERVIÇOS ESPECIAIS DE NEUROFISIOLOGIA

16.01. Potenciais evocados

16.01.00.AA.00 Potenciais evocados visuais ("flash" ou padrão)

16.01.00.AB.00 Potenciais evocados auditivos do tronco cerebral adultos, sem curva de recrutamento

16.01.00.AC.00 Potenciais evocados somatosensitivos

16.01.00.AD.00 Potenciais evocados do nervo pudendo

16.01.00.AE.00 Potenciais evocados auditivos do tronco cerebral adultos, com curva de recrutamento

16.01.00.AF.00 Potenciais evocados somatossensitivos fora do laboratório

16.01.00.AG.00 Potenciais evocados auditivos em crianças com curva de recrutamento

16.01.00.AH.00 Potenciais evocados visuais, em crianças

16.01.00.AI.00 Potenciais motores, membros superiores (bilateral)

16.01.00.AJ.00 Potenciais motores, membros inferiores (bilateral)

16.01.00.AK.00 Potenciais motores, outros segmentos corporais

16.01.00.AL.00 Potenciais de longa latência (P 300 ou outros)

16.01.00.AM.00 Cartografia dos potenciais evocados visuais

16.01.00.AN.00 Cartografia dos potenciais evocados auditivos

16.01.00.AO.00 Cartografia dos potenciais evocados somatossensitivos

16.01.00.AP.00 Cartografia do P300

16.02. Eletromiografia

16.02.00.AA.00 Reflexo bulbocavernoso

16.02.00.AB.00 Eletromiografia (incluindo velocidades de condução)

16.02.00.AC.00 Estudo eletromiográfico (inclui EMG e/ou neurografia e/ou estimulação repetitiva)

16.02.00.AD.00 Estudo eletromiográfico, fora do laboratório

16.02.00.AE.00 Eletromiografia de agulha limitada a músculos específicos, com estimulador magnético

16.02.00.AF.00 Eletromiografia de fibra única

16.02.00.AG.00 Reflexo de encerramento ocular (Blink reflex)

16.02.00.AH.00 Estudo da condução do nervo frénico

16.02.00.AI.00 Macro- EMG - cada músculo

16.02.00.AJ.00 Teste de Tensilon ou similar (se realizado com controlo eletromiográfico, acresce preço do EMG)

16.02.00.AK.00 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

16.02.00.AL.00 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

16.02.00.AM.00 Avaliação quantitativa da sensibilidade térmica e álgica com instrumentos específicos

16.02.00.AN.00 Avaliação quantitativa da sensibilidade vibratória com instrumento específico

16.03. Monitorização neurofisiológica

16.03.00.AA.00 Monitorização neurofisiológica peroperatória, com potenciais evocados

16.03.00.AB.00 Monitorização neurofisiológica peroperatória, de nervo

16.03.00.AC.00 Monitorização neurofisiológica peroperatória eletroencefalográfica

16.03.00.AD.00 Monitorização da Pressão intracraneana

16.03.00.AE.00 Monitorização da saturação do bolbo da jugular

16.03.00.AF.00 Monitorização transcutânea de oximetria cerebral (NIRS)

16.03.00.AG.00 Monitorização biespectral cerebral (BIS)
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16.03.00.AH.00 Monitorização invasiva da oximetria cerebral (PtiO2)

16.04. Eletroencefalografia

16.04.00.AA.00 EEG de rotina (com HPP e ELI)

16.04.00.AB.00 EEG com prova de sono

16.04.00.AC.00 EEG de rotina, fora do laboratório

16.04.00.AD.00 Eletrocorticografia

16.04.00.AE.00 Vídeo EEG de 24 horas

16.04.00.AF.00 EEG de 24 horas em ambulatório

16.04.00.AG.00 Cartografia do EEG

16.04.00.AH.00 EEG de rotina (HPP E ELI) ou com prova de sono infantil < 5 anos de idade)

16.04.00.AI.00 Determinação da origem de focos epileptogéneos por técnicas de processamento de sinal

17. SERVIÇOS DE MEDICINA DO SONO

17.00.00.AA.00 Registo poligráfico do sono noturno em laboratório – nível 1 

17.00.00.AB.00 Registo poligráfico do sono noturno pediátrico em laboratório – nível 1 (inclui capnografia)

17.00.00.AC.00 Registo poligráfico do sono noturno em laboratório - nível 1 com vídeo

17.00.00.AD.00 Registo poligráfico do sono noturno em laboratório pediátrico – nível 1 com vídeo (inclui capnografia)

17.00.00.AE.00 Registo poligráfico do sono noturno em laboratório – nível 1 com vídeo e 16-21 canais de EEG

17.00.00.AF.00 Registo poligráfico do sono noturno pediátrico em laboratório – nível 1 com vídeo e 16-21 canais de EEG

17.00.00.AG.00 Registo poligráfico de vigília sono de 24 h – nível 1 com vídeo

17.00.00.AH.00 Registo poligráfico de vigília sono de 24 h pediátrico – nível 1 com vídeo

17.00.00.AI.00 Registo poligráfico do sono noturno em laboratório – nível 1 com avaliação terapêutica

17.00.00.AJ.00 Registo poligráfico do sono noturno pediátrico em laboratório – nível 1 com avaliação terapêutica

17.00.00.AK.00 Registo poligráfico do sono noturno no domiciliário – nível 2 

17.00.00.AL.00 Estudo cardiorrespiratório do sono (registo mínimo de 4 canais) em ambiente hospitalar – nível 3 

17.00.00.AM.00 Estudo cardiorrespiratório do sono pediátrico (registo mínimo de 4 canais) em ambiente hospitalar – nível 3

17.00.00.AN.00 Estudo cardiorrespiratório do sono (registo mínimo de 4 canais) em ambiente hospitalar com avaliação terapêutica 

– nível 3

17.00.00.AO.00 Estudo cardiorrespiratório do sono (registo mínimo de 4 canais) em ambiente domiciliário – nível 3 

17.00.00.AP.00 Registo de oximetria noturna (por noite) – nível 4

17.00.00.AQ.00 Registo de capnografia noturna

17.00.00.AR.00 Teste de Latência Múltipla ao Sono

17.00.00.AS.00 Teste de Manutenção da Vigília

17.00.00.AT.00 Actigrafia (registo de 7 dias)

18. SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA

18.01. Criocirurgia

18.01.00.AA.00 Criocirurgia de lesões benignas e pré-malignas até 5 lesões (face, mucosas), até 10 lesões (outras localizações)

18.01.00.AB.00 Criocirurgia de lesões benignas e pré-malignas > 5 lesões (face, mucosas), > 10 lesões (outras localizações)

18.01.00.AC.00 Criocirurgia de lesões malignas na face, região frontal e mucodas - 1 lesão

18.01.00.AD.00 Criocirurgia de lesões malignas na face, região frontal e mucosas (mais de uma lesão)

18.01.00.AE.00 Criocirurgia de lesões malignas em outras regiões anatómicas até 5 lesões

18.01.00.AF.00 Criocirurgia de lesões malignas em qualquer outra região anatómica (> 5 lesões)

18.02. Eletrocoagulação ou eletrólise de pelos (por sessão)

18.02.00.AA.00 Eletrocirurgia de lesões benignas, até 20 lesões

18.02.00.AB.00 Eletrocirurgia de lesões benignas, mais de 20 lesões

18.02.00.AC.00 Eletrocirurgia mais curetagem de lesões malignas, qualquer n.º de lesões
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18.03. Fotodermatologia

18.03.00.AA.00 Exploração fotobiológica, inclui determinação da dose de eritema mínimo

18.03.00.AB.00 Irradiação cutânea com UVA/UVB ou radiação visível

18.03.00.AC.00 Provas fotoepicutâneas

18.03.00.AD.00 Fototerapia com UVA ou UVA 1 ou UVB, por sessão

18.03.00.AE.00 Fotoquimioterapia tópica, por sessão

18.03.00.AF.00 Fotoquimioterapia sistémica, por sessão

18.04. Laserterapia

18.04.00.AA.00 Laserterapia CO2 tumores benignos e pré-malignos (tronco), até 5 lesões

18.04.00.AB.00 Laserterapia CO2 tumores benignos e pré-malignos (tronco) > 5 lesões

18.04.00.AC.00 Laserterapia CO2 tumores benignos e pré-malignos (cabeça, pescoço, mãos, genitais), até 5 lesões

18.04.00.AD.00 Laserterapia CO2 tumores malignos

18.04.00.AE.00 Laser fracionado ablativo total da face ou pescoço ou decote ou dorso das mãos

18.04.00.AF.00 Laser fracionado ablativo parcial da face ou pescoço ou decote ou dorso das mãos

18.04.00.AG.00 Laser fracionado não ablativo total da face ou pescoço ou decote ou dorso das mãos

18.04.00.AH.00 Laser fracionado não ablativo parcial da face ou pescoço ou decote ou dorso das mãos

18.04.00.AI.00 Laser fracionado ablativo de outras regiões anatómicas

18.04.00.AJ.00 Laser fracionado não ablativo de outras regiões anatómicas

18.04.00.AK.00 Laser pulsado de contraste, até 10 cm2

18.04.00.AL.00 Laser pulsado de contraste, entre 10 cm2 e 20 cm2

18.04.00.AM.00 Laser pulsado de contraste, mais de 20 cm2

18.04.00.AN.00 Fototerapia localizada com luz pulsada intensa

18.04.00.AO.00 Laserterapia localizada com laser de excímeros (308 NM)

18.04.00.AP.00 Laserabrasão total da face, ou pescoço, ou região do decote ou dorso da mão com laser CO2 ou Er YAG

18.04.00.AQ.00 Laserabrasão parcial da face com laser CO2 ou Er YAG

18.04.00.AR.00 Laserabrasão de outras regiões com laser CO2 ou Er YAG

18.04.00.AS.00 Laserterapia com laser de KRYPTUM, de vapor de cobre ou díodo de 810 NM

18.04.00.AT.00 Laserterapia com laser de KTP ou NEODIMIUM/YAF frequência dobrada

18.04.00.AU.00 Laserterapia por laser Q-SWITCHED de longo pulso de rubi, alexandrite ou NEODIMIUM-YAG

18.04.00.AV.00 Tratamento de lesões vasculares com outros lasers (até 10 cm2)

18.04.00.AW.00 Tratamento de lesões vasculares com outros lasers (até>10 cm2 e até 20 cm2) 

18.04.00.AX.00 Tratamento de lesões vasculares com outros lasers (>20 cm2)

18.04.00.AY.00 Radiofrequência (por sessão) (áreas: até 100 cm; entre 100 e 200; mais de 200 cm2)

18.05. Outros exames de diagnóstico

18.05.00.AA.00 Diagnóstico pela luz de Wood

18.05.00.AB.00 Androscopia digital com relatório

18.05.00.AC.00 Dermatoscopia digital com relatório

18.05.00.AD.00 Tricoscopia digital com relatório

18.05.00.AE.00 Tricoscopia digital com microscopia de epiluminiscência

18.05.00.AF.00 Capilaroscopia da prega cutânea periungueal

18.05.00.AG.00 Microscopia digital de epiluminiscência (qualquer nº de lesões)

18.05.00.AH.00 Microscopia confocal de reflectância associada a consulta, até 5 lesões

18.05.00.AI.00 Microscopia confocal de reflectância associada a consulta, mais de 5 lesões

18.05.00.AJ.00 Onicoscopia digital com relatório

18.05.00.AK.00 Onicoscopia digital com microscopia de epiluminiscência

18.05.00.AL.00 Ecografia cutânea associada a consulta, até 5 lesões

18.05.00.AM.00 Ecografia cutânea associada a consulta, mais de 5 lesões

18.05.00.AN.00 Tomografia de coerência ótica associado a consulta, até 5 lesões

18.05.00.AO.00 Tomografia de coerência ótica associado a consulta, mais 5 lesões
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18.05.00.AP.00 Espectrofotometria de reflectância/colorimetria, medição do eritema cutâneo

18.05.00.AQ.00 Espectrofotometria de reflectância/colorimetria, medição da pigmentação melânica

18.05.00.AR.00 Impedanciometria, medição da hidratação cutânea

18.05.00.AS.00 Elastometria/Twistometria, medição das propriedades biomecânicas da pele

18.05.00.AT.00 Medição da perda de água transepidérmica

18.06. Outros procedimentos dermatológicos

18.06.00.AA.00 Injeção terapêutica intralesional com corticosteróides e outros agentes

18.06.00.AB.00 Injeções terapêutica intralesional com toxina botulínica ou outros neuromoduladores

18.06.00.AC.00 Injeção terapêutica, por seringa de substância de preenchimento

18.06.00.AD.00 Administração intralesional de agentes terapêuticos por Dermojet

18.06.00.AE.00 Administração intralesional de agentes terapêuticos por Dermaroller

18.06.00.AF.00 Administração intralesional de agentes terapêuticos por sistema de multipinção elétrico (Dermapen)

18.06.00.AG.00 Administração intralesional de agentes terapêuticos por laser ablativo fracionado

18.06.00.AH.00 Administração intralesional de agentes terapêuticos por Iontoforese ou hidro-iontoforese

18.06.00.AI.00 Curetagem/remoção mecânica de lesões benignas (até 10 lesões)

18.06.00.AJ.00 Curetagem/remoção mecânica de lesões benignas (mais 10 lesões)

18.06.00.AK.00 Terapêutica fotodinâmica tópica (área ≤ a 5 cm2)

18.06.00.AL.00 Terapêutica fotodinâmica tópica (área 6 - 15 cm2)

18.06.00.AM.00 Terapêutica fotodinâmica tópica (área > 16 cm2)

18.06.00.AN.00 Tratamento com luz pulsada intensa (área até 10 cm2)

18.06.00.AO.00 Tratamento com luz pulsada intensa (área de 11 - 20 cm2)

18.06.00.AP.00 Tratamento com luz pulsada intensa (área > 21 cm 2)

18.06.00.AQ.00 Endermologia (por sessão)

18.06.00.AR.00 Aplicação de plasma rico em fatores de crescimento autólogos plaquetários (até 100 cm2)

18.06.00.AS.00 Aplicação de plasma rico em fatores de crescimento autólogos plaquetários (mais de 100 cm)

18.06.00.AT.00 Iontoforese cutânea simples (por sessão)

18.06.00.AU.00 Quimiocirurgia com pasta de zinco

18.06.00.AV.00 Abrasão química superficial total da face, do dorso das mãos, região cervical ou do decote

18.06.00.AW.00 Abrasão química superficial parcial da face

18.06.00.AX.00 Abrasão química superficial de outras áreas anatómicas

18.06.00.AY.00 Criolipóse (por sessão e área anatómica)

18.06.00.AZ.00 Ultrassonoterapia focada de alta intensidade (por sessão e área anatómica)

18.06.00.BA.00 Lipólise por fonte díodo de 1060 NM de CDO (por sessão e área anatómica)

18.06.00.BB.00 Crioterapia com neve carbónica da face, pescoço, área do decote e dorso das mãos (por sessão)

18.06.00.BC.00 Crioterapia com neve carbónica das restantes áreas anatómicas (por sessão)

19. SERVIÇOS DE UROLOGIA

19.01. Manobras terapêuticas

19.01.00.AA.00 Redução manual de parafimose 

19.01.00.AB.00 Calibração e dilatação da uretra

19.01.00.AC.00 Instilação intravesical

19.01.00.AD.00 Vaporização laser de condilomas penianos ou peno-escrotais

19.01.00.AE.00 Vaporização laser de tumor Buschke-Lowenstein ou outros tumores peno-escrotais

19.02. Urodinâmica

19.02.00.AA.00 Fluxometria

19.02.00.AB.00 Cistometria de enchimento (água ou gás)

19.02.00.AC.00 Cistometria com estudo P/F

19.02.00.AD.00 Estudo de pressão/fluxo

19.02.00.AE.00 Eletromiografia esfincteriana
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19.02.00.AF.00 Perfilometria uretral

19.02.00.AG.00 Perfilometria uretral com cateter e microtransductor

19.02.00.AH.00 Perfilometria uretral com determinação simultânea da pressão vesical e da influência das variações da pressão 

abdominal, mulher

19.02.00.AI.00 Exame urodinâmico completo do aparelho urinário baixo (sem EMG)

19.02.00.AJ.00 Exame urodinâmico do aparelho urinário alto-estudo de perfusão renal (exclui nefrostomia)

19.02.00.AK.00 Video-urodinâmica

19.03. Estudo da função eréctil

19.03.00.AA.00 Cavernosometria

19.03.00.AB.00 Test. PGE com papaverina ou prostaglandina

19.03.00.AC.00 Vesicostomia

19.03.00.AD.00 Biotesiometria peniana

19.04. Biópsias prostáticas

19.04.00.AA.00 Biópsia prostática de fusão cognitiva

19.04.00.AB.00 Biópsia prostática de fusão 

19.04.00.AC.00 Biópsia prostática de fusão com template

19.04.00.AD.00 Biópsia prostática de saturação

20. SERVIÇOS DE CIRURGIA VASCULAR

20.00.00.AA.00 Escleroterapia ambulatória de varizes do membro inferior (por sessão e por membro)

20.00.00.AB.00 Aplicação de aparelho de compressão permanente (bota una, cola de zinco, kompress, etc.)

20.00.00.AC.00 Laserterapia de varizes

21. SERVIÇOS DE MEDICINA DA DOR

21.01. Procedimentos no Sistema Nervoso Periférico

21.01.00.AA.00 Injeção no nervo trigémeo (qualquer ramo ou divisão)

21.01.00.AB.00 Injeção em nervos cranianos que não os ramos secundários e terciários do nervo trigémeo, ao nível do forâmen oval

21.01.00.AC.00 Injeção do gânglio de Gasser, esfenopalatino ou gânglio cervicotorácico/estrelado (bloqueio simpático cervical)

21.01.00.AD.00 Injeção no seio carotídeo como procedimento percutâneo independente

21.01.00.AE.00 Injeção no nervo facial

21.01.00.AF.00 Injeção no grande nervo occipital

21.01.00.AG.00 Injeção no nervo vago

21.01.00.AH.00 Injeção no nervo frénico

21.01.00.AI.00 Injeção no plexo cervical

21.01.00.AJ.00 Injeção no plexo braquial

21.01.00.AK.00 Injeção no plexo braquial, perfusão continua por cateter

21.01.00.AL.00 Injeção no nervo axilar

21.01.00.AM.00 Injeção no nervo supraescapular

21.01.00.AN.00 Injeção do túnel cárpico

21.01.00.AO.00 Injeção no nervo intercostal (único)

21.01.00.AP.00 Injeção nos nervos intercostais (múltiplos)

21.01.00.AQ.00 Injeção nos nervos ilio-inguinal, ilio-hipogástrico

21.01.00.AR.00 Injeção do plexo celíaco ou nervos esplâncnicos

21.01.00.AS.00 Injeção no nervo pudendo

21.01.00.AT.00 Injeção no nervo paracervical (uterino)

21.01.00.AU.00 Injeção no nervo ciático (único)

21.01.00.AV.00 Injeção no nervo ciático, perfusão continua por cateter

21.01.00.AW.00 Injeção no nervo femoral (único)

21.01.00.AX.00 Injeção no nervo femoral, perfusão continua por cateter

21.01.00.AY.00 Injeção no plexo lombar, via posterior, perfusão continua por cateter
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21.01.00.AZ.00 Injeção do gânglio da cadeia simpática torácica/lombar, ganglionar das raízes cervicais ou dorsais, raízes lombares / 

sagrada, gânglio ímpar (bloqueio simpático torácico ou lombar)

21.01.00.BA.00 Injeção noutros nervos periféricos ou ramos

21.01.00.BB.00 Bloqueio paravertebral torácico (único)

21.01.00.BC.00 Bloqueio paravertebral torácico (múltiplo)

21.01.00.BD.00 Bloqueio paravertebral torácico, perfusão continua por cateter

21.01.00.BE.00 Boqueio TAP -Transversus abdominis plane

21.01.00.BF.00 Boqueio TAP -Transversus abdominis plane, perfusão continua por cateter

21.01.00.BG.00 Injeção C1 nervo e gânglio, C2

21.01.00.BH.00 Infiltração das facetas paravertebrais cervicais (ou ramos comunicantes de Gray), dorsais, lombares (intra-articular 

ou do ramo medial) ou sagradas

21.01.00.BI.00 Bloqueio da raiz ganglionar cervical, torácica, lombar e sagrada

21.01.00.BJ.00 Bloqueio das raizes articulares do nervo obturador, nervo femoral, ílioinguinal, femurocutâneo e genitourinário

21.01.00.BK.00 Bloqueio de gânglio cervico-torácico (gânglio estrelado), bloqueio do plexo braquial

21.01.00.BL.00 Bloqueio de nervos periféricos

21.01.00.BM.00 Bloqueio do gânglio de Gasser, esfenopalatino

21.01.00.BN.00 Bloqueio do gânglio ímpar

21.01.00.BO.00 Bloqueio do plexo celíaco/hipogástro, plexo lombar

21.01.00.BP.00 Bloqueio do ramo lateral medial lombar, ramos comunicantes de Gray

21.01.00.BQ.00 Bloqueio intercostal, paravertebral

21.01.00.BR.00 Bloqueio interpleural

21.01.00.BS.00 Bloqueio intravenoso regional

21.01.00.BT.00 Bloqueio do nervo ciático, femoral, da extremidade inferior (perna e pé)

21.01.00.BU.00 Bloqueio supra-escapular, somático do braço, antebraço e mão

21.01.00.BV.00 Bloqueio, acréscimo se técnica contínua

21.01.00.BW.00 Outros bloqueios (glossofarígeo, etc.…)

21.02. Procedimentos do neuroeixo

21.02.00.AA.00 Punção lombar

21.02.00.AB.00 Cuidados com a perfusão contínua epidural ou subaracnoídea

21.02.00.AC.00 Lise de aderências epidurais, via percutânea, com administração de soluções ou com meios mecânicos

21.02.00.AD.00 a.      1 dia

21.02.00.AE.00 b.      2 ou mais dias

21.02.00.AF.00 Injeção/perfusão de agente neurolítico:

21.02.00.AG.00 a.      subaracnoídeo

21.02.00.AH.00 b.      epidural cervical ou torácico

21.02.00.AI.00 c.      epidural lombar ou caudal

21.02.00.AJ.00 Injeção epidural ou subaracnoídea, cervical e torácica, diagnóstica ou terapêutica, não neurolítica, via interlaminar

21.02.00.AK.00 injeção epidural ou subaracnoídea, lombar e caudal, diagnóstica ou terapêutica, não neurolítica, via interlaminar

21.02.00.AL.00 Inserção, revisão ou reposicionamento de cateter intra-tecal ou epidural tunelizado, para terapêutica de longa 

duração, via bomba externa ou reservatório/bomba implantável; sem laminectomia

21.02.00.AM.00 Remoção de cateter epidural ou intra-tecal implantado

21.02.00.AN.00 Inserção ou substituição de dispositivo para perfusão intra-tecal ou epidural:

21.02.00.AO.00 a.      Reservatório subcutâneo

21.02.00.AP.00 b.      Bomba não programável

21.02.00.AQ.00 c.      Bomba programável, com ou sem programação

21.02.00.AR.00 Inserção de elétrodo de neuroestimulador epidural ou espinal

21.02.00.AS.00 Revisão ou remoção de neuroestimulador espinal ou epidural

21.02.00.AT.00 Injeção epidural por via transforaminal, cervical ou torácica
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21.02.00.AU.00 Injeção epidural por via transforaminal, lombar ou sagrada

21.02.00.AV.00 Procedimentos epidurais para tratamento da dor crónica

21.02.00.AW.00 Colocação de bomba infusora programável epidural/intratecal 

21.02.00.AX.00 Preenchimento e / ou programação de bomba implantada

21.02.00.AY.00 Análise eletrónica de bomba programável, implantada para perfusão intra-tecal ou epidural, com ou sem 

reprogramação

21.02.00.AZ.00 Preenchimento bomba infusora implantada com baclofeno

21.02.00.BA.00 Substituição de cateter conectado a bomba implantada

21.02.00.BB.00 Substituição bomba implantada

21.02.00.BC.00 Colocação de cateter e reservatório sub-cutâneo epidural/intratecal

21.02.00.BD.00 Outros procedimentos no neuroeixo

21.03. Procedimentos de neuromodulação

21.03.00.AA.00 Colocação de dispositivos implantáveis para modulação periférica

21.03.00.AB.00 Avaliação do sistema de estimulação / reprogramação

21.03.00.AC.00 Implantação de eléctrodo único epidural por via percutânea (1º tempo)

21.03.00.AD.00 Implantação de eléctrodos múltiplos epidurais por via percutânea (1º tempo)

21.03.00.AE.00 Colocação de gerador de neurostimulação (2º tempo) electrodo único

21.03.00.AF.00 Colocação de gerador de neurostimulação (2º tempo) electrodo único - gerador recarregável

21.03.00.AG.00 Colocação de gerador de neuroestimulação (2º tempo) electrodos múltiplos

21.03.00.AH.00 Colocação de gerador de neuroestimulação (2º tempo) electrodos múltiplos - gerador recarregável

21.03.00.AI.00 Implantação de neuroestimulador medular eléctrodo único/múltiplo epidural por via percutânea

21.03.00.AJ.00 Revisão/remoção de eléctrodo(s) central ou periférico, por via percutânea

21.03.00.AK.00 Revisão/substituição de gerador não recarregável

21.03.00.AL.00 Revisão/substituição de gerador recarregável

21.03.00.AM.00 Revisão/remoção de neuroestimulador medular

21.03.00.AN.00 Técnicas de estimulação cerebral profunda

21.03.00.AO.00 Outras técnicas de neuroestimulação

21.04. Procedimentos em articulações, músculos, tendões e partes moles

21.04.00.AA.00 Artrocentese, aspiração/infiltração, de articulações pequenas, mão ou pé

21.04.00.AB.00 Artrocentese, aspiração/infiltração, de articulações médias

21.04.00.AC.00 Artrocentese, aspiração/infiltração, de articulações major

21.04.00.AD.00 Infiltração articulação sacroilíaca

21.04.00.AE.00 Infiltração de ponto gatilho ou desencadeador - ponto trigger

21.04.00.AF.00 Infiltração de tendão, ligamento ou aponevrose

21.04.00.AG.00 Infiltração atlanto-occipital, atlantoaxial ou das articulações inter-apofisárias cervical, dorsal e lombar

21.04.00.AH.00 Infiltração da articulação sacroilíaca/cóccix

21.04.00.AI.00 Infiltração/punção de articulações

21.04.00.AJ.00 Infiltração de músculo superficial

21.04.00.AK.00 Infiltração de músculo superficial ou profundo com toxina botulínica até 4 pontos

21.04.00.AL.00 Infiltração de músculo superficial ou profundo com toxina botulínica em mais de 4 pontos

21.04.00.AM.00 Infiltração de músculo superficial ou profundo com toxina botulínica com estimulação eléctrica até 4 pontos

21.04.00.AN.00 Infiltração de músculo superficial ou profundo com toxina botulínica com estimulação eléctrica em mais de 4 

pontos

21.04.00.AO.00 Infiltração de músculo profundo (piriforme, psoas ilíaco, quadrado lombar)

21.04.00.AP.00 Infiltração dos pontos “trigger” / tecidos moles

21.05. Outros procedimentos minimamente invasivos

21.05.00.AA.00 Blood Patch epidural

21.05.00.AB.00 Terapêutica Electrotermal Discal
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21.05.00.AC.00 Epiduroscopia / Tecaloscopia

21.05.00.AD.00 Outros procedimentos percutâneos ou minimamente invasivos para tratamento da dor, incluindo endoscópicos

22. SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA

22.01. Digestiva

22.01.00.AA.00 Esofagoscopia 

22.01.00.AB.00 Endoscopia Alta (Esófago duodenoscopia)

22.01.00.AC.00 Enteroscopia de pulsão

22.01.00.AD.00 Colonoscopia total com ou sem ileoscopia

22.01.00.AE.00 Colonoscopia por cápsula

22.01.00.AF.00 Colonoscopia intraoperatória

22.01.00.AG.00 Colonoscopia esquerda

22.01.00.AH.00 Rectoscopia (tubo rígido)

22.01.00.AI.00 Recto-sigmoidoscopia flexível

22.01.00.AJ.00 Anuscopia - ato isolado

22.01.00.AK.00 Enteroscopia intraoperatória

22.01.00.AL.00 Enteroscopia assistida por tubo (exclui-se o valor do tubo)

22.01.00.AM.00 Enteroscopia por cápsula

22.01.00.AN.00 Pan-endoscopia por cápsula

22.02. Respiratória

22.02.00.AA.00 Sinuscopia

22.02.00.AB.00 Broncofibroscopia

22.02.00.AC.00 Broncoscopia rígida

22.02.00.AD.00 Traqueoscopia - ato isolado

22.02.00.AE.00 Pleuroscopia

22.02.00.AF.00 Pleuroscopia com descorticação pulmonar

22.02.00.AG.00 Pleuroscopia com pleurectomia pulmonar

22.02.00.AH.00 Ecoendoscopia brônquica radial (minisonda)

22.02.00.AI.00 Ecoendoscopia brônquica linear (EBUS-TBNA)

22.02.00.AJ.00 Endoscopia nasal - ato isolado

22.02.00.AK.00 Nasofaringolaringoscopia

22.03. Urológica

22.03.00.AA.00 Uretroscopia

22.03.00.AB.00 Uretrocistoscopia

22.03.00.AC.00 Cistoscopia com técnicas adjuvantes (NBI, PDD, outras)

22.03.00.AD.00 Ureterorrenoscopia de diagnóstico - ato isolado

22.03.00.AE.00 Nefroscopia percutânea

22.03.00.AF.00 Peniscopia

22.04. Ginecologia

22.04.00.AA.00 Colposcopia

22.04.00.AB.00 Culdoscopia

22.04.00.AC.00 Histeroscopia

22.04.00.AD.00 Amnioscopia

22.04.00.AE.00 Amnioscopia intra ovular (fetoscopia)

22.04.00.AF.00 Laparoscopia diagnóstica com cromotubação

22.04.00.AG.00 Colposcopia / Vulvoscopia / Vaginoscopia

22.04.00.AH.00 Microcolpohisteroscopia

23. BIÓPSIAS COM PINÇA OU AGULHA (ATO ISOLADO)

23.00.00.AA.00 Gânglio

23.00.00.AB.00 Gengival
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23.00.00.AC.00 Fígado

23.00.00.AD.00 Mama

23.00.00.AE.00 Tecidos Moles

23.00.00.AF.00 Osso

23.00.00.AG.00 Pénis

23.00.00.AH.00 Próstata

23.00.00.AI.00 Rim 

23.00.00.AJ.00 Testículo

23.00.00.AK.00 Tiroide

23.00.00.AL.00 Pulmão

23.00.00.AM.00 Pleura

23.00.00.AN.00 Vulva

23.00.00.AO.00 Vagina

23.00.00.AP.00 Colo do útero

23.00.00.AQ.00 Orofaringe

23.00.00.AR.00 Nasofaringe

23.00.00.AS.00 Laringe

23.00.00.AT.00 Nariz

23.00.00.AU.00 Pele

23.00.00.AV.00 Glândulas salivares

23.00.00.AW.00 Pele, semi-mucosa ou mucosa por Shaving

23.00.00.AX.00 Mucosa

23.00.00.AY.00 Endométrio

23.00.00.AZ.00 Biópsia endoscópica (acresce ao valor da endoscopia)

24. APLICAÇÃO DE APARELHOS GESSADOS OU ORTOPÉDICOS

24.00.00.AA.00 Antebraço

24.00.00.AB.00 Braço e antebraço

24.00.00.AC.00 Cervicotorácico (Minerva)

24.00.00.AD.00 Dedos da mão ou pé

24.00.00.AE.00 Mão e antebraço distal (luva gessada)

24.00.00.AF.00 Tóraco-braquial

24.00.00.AG.00 Torácico (colete gessado)

24.00.00.AH.00 Halo-vest

24.00.00.AI.00 Velpeau / Gerdy

24.00.00.AJ.00 Pelvi-podálico unilateral

24.00.00.AK.00 Pelvi-podálico bilateral

24.00.00.AL.00 Halopelvico

24.00.00.AM.00 Coxa, perna e pé

24.00.00.AN.00 Perna e pé

24.00.00.AO.00 Coxa e perna (joelheira gessada)

24.00.00.AP.00 Leito gessado

24.00.00.AQ.00 Toda a coluna vertebral com correção de escoliose

24.00.00.AR.00 Colocação de tala tipo Denis Browne em pé ou mão bôta

24.01. Trações

24.01.00.AA.00 Cutânea à cabeça 

24.01.00.AB.00 Cutânea à bacia

24.01.00.AC.00 Cutânea aos membros

24.01.00.AD.00 Esquelética ao crânio 

24.01.00.AE.00 Esquelética aos membros

24.01.00.AF.00 Esquelética aos dedos
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24.01.00.AG.00 Halopélvica

25. PELE, ANEXOS E PARTES MOLES

25.01. Geral

25.01.00.AA.00 Incisão e drenagem de abcesso ou hematoma superficial / subcutâneo

25.01.00.AB.00 Incisão e drenagem de abcesso ou hematomas subaponevrótico

25.01.00.AC.00 Incisão e drenagem de abcessos ou hematoma cervicofaciais profundos, sob anestesia geral 

25.01.00.AD.00 Revisão de hemóstase em pós-operatório sob anestesia geral

25.01.00.AE.00 Excisão de lesões benignas da pele e subcutâneas, exceto cabeça, mãos, pés e genitais, até 3 cm

25.01.00.AF.00 Excisão de lesões benignas da pele e subcutâneas, exceto cabeça, mãos, pés e genitais, superior a 3cm até 10cm

25.01.00.AG.00 Excisão de lesões benignas da pele e subcutâneas, exceto cabeça, mãos, pés e genitais, superior a 10cm

25.01.00.AH.00 Excisão de lesões benignas da pele e subcutâneas da cabeça, mãos, pés e genitais até 1.5 cm

25.01.00.AI.00 Excisão de lesões benignas da pele e subcutâneas da cabeça, mãos, pés e genitais superior a 1.5 cm até 3cm

25.01.00.AJ.00 Excisão de lesões benignas da pele e subcutâneas da cabeça, mãos, pés e genitais superior 3 cm

25.01.00.AK.00 Cirurgia pelo método de MOH`S (micrograficamente controlada)

25.01.00.AL.00 Excisão de tumores malignos, exceto cabeça, mãos, pés e genitais até 3 cm

25.01.00.AM.00 Excisão de tumores malignos, exceto cabeça, mãos, pés e genitais com mais de 3 cm

25.01.00.AN.00 Excisão de tumores malignos da cabeça, mãos, pés, genitais, até 1,5 cm

25.01.00.AO.00 Excisão de tumores malignos da cabeça, mãos, pés, genitais com mais de 1,5 cm

25.01.00.AP.00 Cirurgia de MOH`S de tumores malignos da face

25.01.00.AQ.00 Cirurgia de MOH`S de tumores malignos de qualquer outra área anatómica < 2 cm diâmetro

25.01.00.AR.00 Cirurgia de MOH`S de tumores malignos de qualquer outra área anatómica > 2 cm diâmetro

25.01.00.AS.00 Excisão de tumor benigno subaponevrótico

25.01.00.AT.00 Excisão de quisto ou fístula pilonidal - método aberto

25.01.00.AU.00 Excisão de quisto ou fístula pilonidal – com encerramento direto por plastia de deslizamento

25.01.00.AV.00 Tratamento endoscópico de sinus ou fístula pilonidal

25.01.00.AW.00 Excisão de quisto ou fístula branquial

25.01.00.AX.00 Excisão de fístula cutânea da face com origem óssea ou dentária na mandíbula ou num maxilar 

25.01.00.AY.00 Sutura de ferida da face e região frontal até 5 cm (adultos) e 2,5 cm (crianças)

25.01.00.AZ.00 Sutura de ferida da face e região frontal maior do que 5 cm (adultos) e 2,5 cm(crianças)

25.01.00.BA.00 Sutura de ferida cutânea até 5 cm (adultos) ou 2,5 cm (crianças) exceto face e região frontal

25.01.00.BB.00 Sutura de ferida cutânea maior do que 5 cm (adultos) ou 2,5 cm (crianças), exceto face e região frontal

25.01.00.BC.00 Subcisão de cicatrizes deprimidas de acne (até 10)

25.01.00.BD.00 Subcisão de cicatrizes deprimidas de acne (> 10)

25.01.00.BE.00 Excisão de cicatrizes da cabeça, pescoço, genitais, mão ou pé até 3cm

25.01.00.BF.00 Excisão de cicatrizes da cabeça, pescoço, genitais, mão ou pé superior a 3 cm

25.01.00.BG.00 Excisão de cicatrizes de pregas de flexão 

25.01.00.BH.00 Excisão de cicatrizes, noutros locais até 5 cm

25.01.00.BI.00 Excisão de cicatrizes, noutros locais, superior a 5 cm

25.01.00.BJ.00 Extração de corpo estranho supra-aponevrótico exceto face ou mão

25.01.00.BK.00 Extração de corpo estranho subaponevrótico exceto face ou mão

25.01.00.BL.00 Extração de corpo estranho da face ou mão

25.01.00.BM.00 Desbridamento cirúrgico de ulcerações até 15% da superfície corporal

25.01.00.BN.00 Desbridamento cirúrgico de ulceração acima de 15% da superfície corporal

25.01.01. Excisão de lesões com plastia
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25.01.01.AA.00 Encerramento com retalho local até 10 cm2 (cabeça, pescoço, mãos, pés, genitais ou mucosas)

25.01.01.AB.00 Encerramento com retalho local, entre 10 e 30 cm2 (cabeça, pescoço, mãos, pés, genitais ou mucosas)

25.01.01.AC.00 Encerramento com retalho local, mais de 30 cm2 (qualquer área anatómica)

25.01.01.AD.00 Encerramento com retalho local, até 10 cm2 (tronco, membros, exceto mãos e pés)

25.01.01.AE.00 Encerramento com retalho local entre 10 e 30 cm2 (tronco, membros, exceto mãos e pés)

25.01.01.AF.00 Encerramento com enxerto de pele, até 10 cm2 (cabeça, pescoço, mãos, pés ou genitais)

25.01.01.AG.00 Encerramento com enxerto de pele, mais de 10 cm2 (cabeça, pescoço, mãos, pés ou genitais)

25.01.01.AH.00 Encerramento com enxerto de pele, até 25 cm2 (tronco, membros, exceto mãos e pés)

25.01.01.AI.00 Encerramento com enxerto de pele, com mais de 25 cm2 (tronco, membros, exceto mãos e pés)

25.01.02. Cirurgia do aparelho ungueal

25.01.02.AA.00 Tratamento cirúrgico da unha encravada com excisão de leito ungueal ou técnica similar

25.01.02.AB.00 Incisão e drenagem de oníquia ou perioníquia 

25.01.02.AC.00 Biópsia ungueal (inclui biópsia da matriz)

25.01.02.AD.00 Avulsão / excisão ungueal (parcial ou total)

25.01.02.AE.00 Matricectomia (parcial ou total) cirúrgica da unha (inclui excisão ungueal)

25.01.02.AF.00 Matricectomia (parcial ou total) não cirúrgica (química, laser ou eletrocoagulação) da unha (inclui excisão ungueal)

25.01.02.AG.00 Correção cirúrgica da malposição congénita da unha

25.01.02.AH.00 Excisão de lesão benigna do aparelho unguel com ou sem atingimento matricial

25.01.02.AI.00 Excisão de lesão maligna do aparelho ungueal

25.01.02.AJ.00 Plastias/retalho locais do aparelho ungueal

25.01.02.AK.00 Excisão total do leito ungueal

25.01.03. Cirurgia da hidrosadenite supurativa

25.01.03.AA.00 Incisão e drenagem de nódulos inflamatórios de hidrosadenite supurativa

25.01.03.AB.00 Incisão e drenagem de nódulos residuais de hidrosadenite supurativa

25.01.03.AC.00 Excisão cirúrgica de trajetos fistulosos

25.01.03.AD.00 Remoção do tecto de lesões de HS ("deroofing")

25.01.04. Cirurgia das alopécias

25.01.04.AA.00 Com expansores tecidulares (cada tempo)

25.01.04.AB.00 Enxerto de cabelo (técnica de Orentreich) por selo

25.01.04.AC.00 Com enxertos pilosos, com laser (cada sessão)

25.01.04.AD.00 Com enxertos pilosos, cada sessão

25.01.04.AE.00 Com retalhos, cada tempo operatório

25.01.04.AF.00 Cirurgia da calvície, com enxertos pilosos, com transplantes de unidades foliculares (até 1000 unidades)

25.01.04.AG.00 Cirurgia da calvície, com transplantes de unidades foliculares (entre 1000 e 2000 unidades)

25.01.04.AH.00 Cirurgia da calvície, com transplante de unidades foliculares (mais de 2000 unidades)

25.01.04.AI.00 Cirurgia da calvície, com microcirurgia robótica

25.02. Queimaduras

25.02.00.AA.00 Desbridamento cirúrgico de queimaduras da face, pescoço ou mão 

25.02.00.AB.00 Desbridamento cirúrgico de queimadura até 3% exceto face, pescoço e mão

25.02.00.AC.00 Desbridamento cirúrgico de queimaduras entre 3% e 10% 

25.02.00.AD.00 Desbridamento cirúrgico de queimaduras entre 10% e 30% 

25.02.00.AE.00 Desbridamento cirúrgico de queimaduras acima de 30% 

25.02.00.AF.00 Penso cirúrgico de queimadura até 3%

25.02.00.AG.00 Penso cirúrgico de queimadura entre 3% e 10% 

25.02.00.AH.00 Penso cirúrgico de queimadura entre 10% e 30% 

25.02.00.AI.00 Penso cirúrgico de queimadura com mais de 30%

25.02.00.AJ.00 Penso inicial de queimadura até 3%  
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25.02.00.AK.00 Penso inicial de queimadura entre 3% e 10% 

25.02.00.AL.00 Penso inicial de queimadura entre 10% e 30%  

25.02.00.AM.00 Penso inicial de queimadura mais de 30%

25.02.00.AN.00 Pensos ulteriores entre 3% e 10%  

25.02.00.AO.00 Pensos ulteriores entre 10% e 30%  

25.02.00.AP.00 Pensos ulteriores mais de 30% 

25.03. Cirurgia estética

25.03.00.AA.00 Dermabrasão cirúrgica total da face

25.03.00.AB.00 Dermabrasão cirúrgica parcial da face por unidade estética

25.03.00.AC.00 Dermabrasão cirúrgica em qualquer outra área

25.03.00.AD.00 Dermabrasão química média ou profunda total da face

25.03.00.AE.00 Dermabrasão química parcial da face por unidade estética

25.03.00.AF.00 Dermabrasão química média ou profunda de qualquer outra área anatómica

25.03.00.AG.00 Dermabrasão mecânica total da face

25.03.00.AH.00 Dermabrasão mecânica parcial da face

25.03.00.AI.00 Dermabrasão mecânica de qualquer outra área anatómica

25.03.00.AJ.00 Microdermabrasão total da face, pescoço, dorso das mãos ou decote

25.03.00.AK.00 Microdermabrasão parcial da face ou outra área anatómica

25.03.00.AL.00 Ritidectomia cervicofacial

25.03.00.AM.00 Ritidectomia frontal

25.03.00.AN.00 Ritidectomia cervicofacial e frontal

25.03.00.AO.00 Ritidectomia das pálpebras (por pálpebra)

25.03.00.AP.00 Ritidectomia das pálpebras (por pálpebra) com ressecção das bolsas adiposas

25.03.00.AQ.00 Cirurgia dos depressores septi nasi

25.03.00.AR.00 Reconstrução nasal parcial, tempo principal

25.03.00.AS.00 Reconstrução nasal parcial, tempo complementar

25.03.00.AT.00 Reconstrução nasal total, tempo principal

25.03.00.AU.00 Reconstrução nasal total, tempo complementar

25.03.00.AV.00 Reconstrução nasal por retalho pré-fabricado (1º. tempo)

25.03.00.AW.00 Correção do nariz em sela com enxerto ósseo ou cartilagens

25.03.00.AX.00 Reconstrução auricular

25.03.00.AY.00 Tratamento de orelhas descoladas (otoplastia unilateral)

25.03.00.AZ.00 Reconstrução total da orelha não autologa, tempo principal

25.03.00.BA.00 Reconstrução total da orelha autologa, tempo principal 

25.03.00.BB.00 Reconstrução total da orelha, tempo complementar 

25.03.00.BC.00 Reconstrução parcial da orelha, tempo principal 

25.03.00.BD.00 Reconstrução parcial da orelha, tempo complementar

25.03.00.BE.00 Queiloplastia estética

25.03.00.BF.00 Mentoplastia estética com endopróteses

25.03.00.BG.00 Mentoplastia estética com osteotomias

25.03.00.BH.00 Correção do duplo queixo

25.03.00.BI.00 Modelação estética malar-zigomática com endoprótese

25.03.00.BJ.00 Modelação estética malar-zigomática com osteotomias

25.03.00.BK.00 Abdominoplastia (simples ressecção)

25.03.00.BL.00 Abdominoplastia, com transposição do umbigo

25.03.00.BM.00 Abdominoplastia, com transposição do umbigo e reparação músculo-aponevrótica

25.03.00.BN.00 Dermolipectomiabraquial (unilateral)

25.03.00.BO.00 Ritidectomia da mão (unilateral)

25.03.00.BP.00 Cirurgia estética da região glútea (unilateral)

25.03.00.BQ.00 Dermolipectomia da coxa (unilateral)
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25.03.00.BR.00 Dermolipectomia circular do tronco

25.03.00.BS.00 Lipoaspiração do pescoço

25.03.00.BT.00 Lipoaspiração do tórax (zonas limitadas)

25.03.00.BU.00 Lipoaspiração do abdómen

25.03.00.BV.00 Lipoaspiração do membro superior(unilateral)

25.03.00.BW.00 Lipoaspiração da região glútea(unilateral)

25.03.00.BX.00 Lipoaspiração trocantérica (unilateral)

25.03.00.BY.00 Lipoaspiração da coxa (unilateral)

25.03.00.BZ.00 Lipoaspiração da perna

25.03.00.CA.00 Remodelação corporal por autoenxertos adiposos até 40cc

25.03.00.CB.00 Remodelação corporal por autoenxertos adiposos mais de 40cc até 150cc

25.03.00.CC.00 Remodelação corporal por autoenxertos adiposos superior a 150cc

25.03.00.CD.00 Remodelação corporal por inclusão de material biológico conservado, por unidade estética

25.03.00.CE.00 Tatuagem estética por sessão ou unidade anatómica

25.03.00.CF.00 Remoção cirúrgica de tatuagem, cada tempo

25.03.00.CG.00 Cirurgia da calvície, com retalhos, cada tempo operatório

25.03.00.CH.00 Mentoplastia estética com retalhos locais 

25.04. Enxertos e retalhos

25.04.00.AA.00 Enxerto dermoepidérmico até 10 cm2 ou de 0,5% da superfície corporal das crianças, exceto face, boca, pescoço, 

genitais ou mão 

25.04.00.AB.00 Enxerto dermoepidérmico até 100 cm2 ou de 1% da superfície corporal das crianças exceto face, boca, pescoço, 

genitais ou mão 

25.04.00.AC.00 Enxerto dermoepidérmico maior que 100 cm2 ou de 1% da superfície corporal das crianças 

25.04.00.AD.00 Enxerto dermoepidérmico maior que 100 cm2 ou de 1% da superfície corporal das crianças por cada área de 100 

cm2 a mais

25.04.00.AE.00 Enxerto dermoepidérmico até 100 cm2 ou de 1% da superfície corporal das crianças, face, boca, pescoço, genitais 

ou mão

25.04.00.AF.00 Enxerto dermoepidérmico maior que 100 cm2 ou de 1% da superfície corporal das crianças na face, boca, genitais 

ou mão 

25.04.00.AG.00 Enxerto de clivagem, ou de pele total na região frontal, face, boca, pescoço, axila, genitais, mãos e pés até 20 cm2

25.04.00.AH.00 Enxerto de clivagem, ou de pele total na região frontal, face, boca, pescoço, axila, genitais, mãos e pés maior que 20 

cm2

25.04.00.AI.00 Enxerto de clivagem em pele total maior que 20 cm2 noutras regiões

25.04.00.AJ.00 Enxerto de clivagem de pele total até 20 cm2 noutras regiões

25.04.00.AK.00 Enxertos adiposos ou dermo-adiposos fascia, cartilagem, ósseo, periósteo (exclui enxertos de remodelação)

25.04.00.AL.00 Retalhos locais, em Z, U, W, V, Y, etc. 

25.04.00.AM.00 Retalhos locais, plastias em Z, múltiplas, etc. 

25.04.00.AN.00 Retalhos de tecidos adjacentes na região da cabeça, pescoço, axila, genitais mãos, pés até 10 cm2

25.04.00.AO.00 Retalhos de tecidos adjacentes na região da cabeça, pescoço, axila, genitais, mãos, pés, maior que 10 cm2

25.04.00.AP.00 Retalhos de tecidos adjacentes noutras regiões menores que 10 cm2

25.04.00.AQ.00 Retalhos de tecidos adjacentes noutras regiões de 10 cm2 a 30 cm2

25.04.00.AR.00 Retalhos de tecidos adjacentes noutras regiões, maior que 30 cm2

25.04.00.AS.00 Formação de retalhos pediculados, à distância, 1º tempo 

25.04.00.AT.00 Cada tempo complementar 

25.04.00.AU.00 Retalhos fasciocutâneos 

25.04.00.AV.00 Retalhos musculares ou miocutâneos 

25.04.00.AW.00 Retalhos osteomiocutâneos ou osteo-musculares 

25.04.00.AX.00 Retalho livre com microanastomoses vasculares 

25.04.00.AY.00 Revisão de vascularização de retalho livre

25.04.00.AZ.00 Retalhos de tecidos adjacentes, tronco e membros (exceto mãos e pés) menores que 10 cm2
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25.04.00.BA.00 Retalhos de tecidos adjacentes, tronco e membros (exceto mãos e pés) de 10 cm2 a 30 cm2

25.04.00.BB.00 Retalhos de tecidos adjacentes, tronco e membros (exceto mãos e pés) maior que 30 cm2 

25.04.00.BC.00 Retalhos cutâneos, miocutâneos, fasciocutâneos ou musculares, com pedículo vascular ou vasculo nervoso 

identificado

25.04.00.BD.00 Reconstrução osteoplástica de dedos, cada tempo

25.05. Diversos

25.05.00.AA.00 Expansão tissular para correção de anomalias várias, por cada expansor e cada tempo operatório

25.05.00.AB.00 Desbridamento de escara de decúbito

25.05.00.AC.00 Transferência de dedo à distância por microcirurgia

26. MAMA

26.01. Cirurgia por patologia benigna

26.01.00.AA.00 Exérese (biópsia excisional) de nódulo da mama

26.01.00.AB.00 Exérese (biópsia excisional) de nódulo da mama guiada por imagem

26.01.00.AC.00 Exérese de politelia (unilateral)

26.01.00.AD.00 Ëxérese de polimastia (unilateral)

26.01.00.AE.00 Correção de inversão mamilar (unilateral)

26.01.00.AF.00 Exérese de galactóforos (unilateral)

26.01.00.AG.00 Mastectomia subcutânea por ginecomastia (unilateral)

26.01.00.AH.00 Drenagem cirúrgica de abcesso da mama

26.01.00.AI.00 Drenagem ecoguiada de abcesso da mama

26.01.00.AJ.00 Excisão de fibroadenoma ou quisto

26.02. Cirurgia por patologia suspeita de malignidade

26.02.00.AA.00 Tumorectomia

26.02.00.AB.00 Mastectomia parcial (quadrantectomia)

26.02.00.AC.00 Tumorectomia guiada por imagem / arpão

26.03. Cirurgia por patologia maligna ou redutora de risco

26.03.00.AA.00 Biópsia do gânglio sentinela axilar (por cada gânglio sentinela adicional + 20K)

26.03.00.AB.00 Biópsia do gânglio sentinela da cadeia mamária interna

26.03.00.AC.00 Esvaziamento axilar

26.03.00.AD.00 Biópsia incísional de nódulo da mama

26.03.00.AE.00 Tumorectomia alargada

26.03.00.AF.00 Tumorectomia alargada guiada por imagem/ arpão

26.03.00.AG.00 Reexcisão da área da biópsia prévia 

26.03.00.AH.00 Mamoplastia terapêutica/ oncoplástica tipo 1 (ex: Mamoplastia circular)

26.03.00.AI.00 Mamoplastia terapêutica/ oncoplástica tipo 2 {ex: Mamoplastia vertical)

26.03.00.AJ.00 Alargamento margens cirúrgicas (após prévia tumorectomia)

26.03.00.AK.00 Mastectomia total

26.03.00.AL.00 Mastectomia poupadora de pele

26.03.00.AM.00 Mastectomia parcial com esvaziamento axilar

26.03.00.AN.00 Mastectomia poupadora de pele e do complexo areolomamilar

26.03.00.AO.00 Mastectomia radical

26.03.00.AP.00 Mastectomia radical com linfadenectomia da mamária interna

26.04. Cirurgia para reconstrução / remodelação mamária

26.04.00.AA.00 Mamoplastia de redução/ simetrização (unilateral)

26.04.00.AB.00 Mamoplastia de aumento/ simetrização (unilateral)

26.04.00.AC.00 Reconstrução mamária com expansor / prótese (unilateral)

26.04.00.AD.00 2º Tempo de reconstrução mamária para substituição expansor por prótese

26.04.00.AE.00 Reconstrução mamária com retalhos adjacentes

26.04.00.AF.00 Reconstrução mamária com retalhos miocutâneos à distância

26.04.00.AG.00 Reconstrução mamária com retalho miocutâneo do grande dorsal
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26.04.00.AH.00 Reconstrução mamária com retalho pediculado (ex: TRAM)

26.04.00.AI.00 Reconstrução mamária com TRAM livre unilateral

26.04.00.AJ.00 Reconstrução mamária com retalho livre/ microcirurgia (ex: DlEP)

26.04.00.AK.00 Reconstrução mamária com retalho livre perfurante (DIEAP, SGAP, IGAP, etc.) unilateral

26.04.00.AL.00 2º Tempo de reconstrução mamária para remodelação adicional

26.04.00.AM.00 Reconstrução do complexo areolo-mamilar (unilateral)

26.04.00.AN.00 Reconstrução de mamilo com retalhos locais ou enxerto

26.04.00.AO.00 Reconstrução de aréola isolada

26.04.00.AP.00 Mastopexia periareolar unilateral

26.04.00.AQ.00 Mastopexia por outras técnicas unilateral

26.04.00.AR.00 Mastopexia de aumento unilateral

26.04.00.AS.00 Remoção ou substituição de material de prótese

26.04.00.AT.00 Tratamento de encapsulação de material de prótese (inclui remoção ou eventual substituição de prótese)

26.04.00.AU.00 Substituição de expansor por prótese (incluindo remodelação de loca se necessário)

26.04.00.AV.00 Correção de mamilos invertidos (unilateral)

27. REIMPLANTAÇÕES

27.00.00.AA.00 Reimplantes do braço ou antebraço, completos

27.00.00.AB.00 Revascularização do braço e antebraço e reparação de lesões associadas por amputação incompleta

27.00.00.AC.00 Reimplante da mão, completa

27.00.00.AD.00 Revascularização da mão e reparação de lesões associadas por amputação incompleta

27.00.00.AE.00 Reimplante de dedo, completa, por dedo

27.00.00.AF.00 Revascularização de dedo e reparação de lesões associadas por amputação incompleta, por dedo

28. SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO

28.01. Cabeça

28.01.00.AA.00 Tratamento de craniosinostose por via extracraniana

28.01.00.AB.00 Tratamento de craniosinostose por via intracraniana

28.01.00.AC.00 Correção de teleorbitismo por via extracraniana

28.01.00.AD.00 Correção de teleorbitismo por via intracraniana

28.01.00.AE.00 Cranioplastias

28.01.00.AF.00 Artrotomia têmporo-mandíbular

28.01.00.AG.00 Coronoidectomia (operação isolada)

28.01.00.AH.00 Ressecção do condilo mandíbular

28.01.00.AI.00 Meniscectomia têmporo-mandíbular

28.01.00.AJ.00 Excisão de quisto ou tumor benigno (maxilar ou mandibular)

28.01.00.AK.00 Ressecção parcial da mandíbula, sem perda de continuidade

28.01.00.AL.00 Ressecção parcial da mandíbula com perda de continuidade

28.01.00.AM.00 Ressecção total da mandíbula

28.01.00.AN.00 Ressecção total da mandíbula com reconstrução imediata

28.01.00.AO.00 Ressecção parcial do maxilar superior

28.01.00.AP.00 Ressecção parcial do maxilar superior com reconstrução imediata

28.01.00.AQ.00 Ressecção total do maxilar superior

28.01.00.AR.00 Ressecção de outros ossos da face por quisto ou tumor

28.01.00.AS.00 Reconstrução parcial da mandíbula com material aloplástico

28.01.00.AT.00 Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto osteo-cartilagineo (inclui colheita de enxerto)

28.01.00.AU.00 Reconstrução maxilar ou mandibular com material aloplástico

28.01.00.AV.00 Reconstrução maxilar ou mandibular com enxerto ósseo (inclui colheita de enxerto)

28.01.00.AW.00 Reconstrução maxilar ou mandibular microcirúrgica com enxerto ósseo (inclui colheita de enxerto)
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28.01.00.AX.00 Osteoplastia mandíbular por prognatismo ou retroprognatismo

28.01.00.AY.00 Osteoplastia da mandíbula segmentar

28.01.00.AZ.00 Osteoplastia da mandíbula, total

28.01.00.BA.00 Osteoplastia do maxilar superior, segmentar tipo Le Fort I

28.01.00.BB.00 Osteoplastia maxilo-facial, com osteotomia tipo Le Fort II

28.01.00.BC.00 Condiloplastia mandíbular programada unilateral

28.01.00.BD.00 Artroplastia têmporo-mandíbular (cada lado)

28.01.00.BE.00 Osteotomia segmentar do maxilar superior

28.01.00.BF.00 Disjunção palatina cirurgicamente assistida

28.01.00.BG.00 Ablação de tumor por dupla abordagem (intra e extracraniana)

28.01.00.BH.00 Osteotomia sagital mandibular unilateral 

28.01.00.BI.00 Distração mandibular unilateral 

28.01.00.BJ.00 Distração mandibular bilateral 

28.01.00.BK.00 Distração tipo Le Fort II 

28.01.00.BL.00 Distração tipo Le Fort III 

28.01.00.BM.00 Distração alveolar 

28.01.00.BN.00 Excisão de quisto ou tumor benigno (maxilar ou mandibular) entre 2 a 4 cm de maior dimensão 

28.01.00.BO.00 Excisão de quisto ou tumor benigno (maxilar ou mandibular) com mais de 4 cm

28.01.01. Fraturas e luxações da face

28.01.01.AA.00 Tratamento da fratura de nariz por redução simples fechada

28.01.01.AB.00 Tratamento de fratura instável de nariz

28.01.01.AC.00 Tratamento de fratura do complexo nasoetmoide, incluindo reparação dos ligamentos centrais epicantais

28.01.01.AD.00 Tratamento de fratura do complexo nasoetmoidal, incluindo reparação dos ligamentos centrais epicantais, por 

abordagem coronal

28.01.01.AE.00 Tratamento de fratura nasomaxilar (tipo Le Fort III)

28.01.01.AF.00 Tratamento de fratura nasomaxilar (tipo Le Fort III), por abordagem coronal 

28.01.01.AG.00 Tratamento da fratura-disjunção cranio-facial (tipo Le Fort III)

28.01.01.AH.00 Tratamento da fratura-disjunção cranio-facial (tipo Le Fort III), por abordagem coronal 

28.01.01.AI.00 Tratamento de fratura do maxilar superior, por método simples

28.01.01.AJ.00 Tratamento de fratura do maxilar superior, com fixação interna ou externa

28.01.01.AK.00 Tratamento da fratura do complexo zigomatomaxilar malar sem osteossíntese

28.01.01.AL.00 Tratamento da fratura do complexo zigomatomaxilar malar com osteossíntese

28.01.01.AM.00 Tratamento da fratura do complexo zigomatomaxilar com osteossíntese, por abordagem coronal 

28.01.01.AN.00 Tratamento de fratura do pavimento da órbita, tipo blow-out

28.01.01.AO.00 Tratamento de fratura do pavimento da órbita, tipo blow-out com prótese

28.01.01.AP.00 Tratamento de fratura do pavimento da órbita, tipo blow-out, com enxerto ósseo (inclui colheita de enxerto)

28.01.01.AQ.00 Bloqueio intermaxilar (operação isolada)

28.01.01.AR.00 Tratamento da fratura da mandíbula por método simples

28.01.01.AS.00 Tratamento da fratura maxilar inferior por fixação intermaxilar

28.01.01.AT.00 Tratamento cirúrgico e osteossíntese de fratura maxilar inferior (1 osteossíntese)

28.01.01.AU.00 Tratamento de luxação temporomandibular por manipulação externa

28.01.01.AV.00 Tratamento de luxação temporomandibular por método cirúrgico

28.01.01.AW.00 Tratamento de fratura tipo Le Fort I

28.01.01.AX.00 Tratamento de fratura tipo Le Fort II 

28.01.01.AY.00 Tratamento cirúrgico com osteossínteses múltiplas de fraturas mandibulares

28.01.01.AZ.00 Tratamento cirúrgico com osteossínteses de fraturas condilianas ou subcodilianas, cada lado 

28.01.01.BA.00 Tratamento de fratura do maxilar superior, por bloqueio intermaxilar
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28.01.01.BB.00 Tratamento de fratura do maxilar superior com osteossíntese

28.01.01.BC.00 Tratamento cirúrgico de fraturas múltiplas da face com envolvimento simultâneo de maxilar inferior e maxilares 

superiores e/ou malares 

28.01.01.BD.00 Tratamento de fratura do maxilar superior com suspensão

28.01.01.BE.00 Tratamento cirúrgico de fratura mandíbular com bloqueio intermaxilar com parafusos

28.01.01.BF.00 Tratamento cirúrgico de fratura mandíbular por osteossíntese e bloqueio intermaxilar

28.01.01.BG.00 Extração de parafusos de bloqueio via permucosa

28.01.01.BH.00 Tratamento de luxação têmporo-mandíbular por manipulação externa

28.01.01.BI.00 Artroscopia da articulação temporomandibular (ATM) simples (extração de corpos estranhos, desbridamentos, 

secções, etc.)

28.01.01.BJ.00 Infiltração anestésica intraoral em disfunção temporomandibular (DTM) ou dor orofacial (DOF)

28.01.01.BK.00 Infiltração anestésica extra-oral em disfunção temporomandibular (DTM) ou dor orofacial (DOF)

28.01.01.BL.00 Artrocentese terapêutica da articulação temporomandibular (ATM) 

28.01.01.BM.00 Artroplastia da articulação temporomandibular (ATM) sob artroscopia (meniscectomia, mesniscopexia, etc.) 

28.01.01.BN.00 Reconstrução da ATM com prótese parcial 

28.01.01.BO.00 Reconstrução da ATM com prótese total 

28.02. Pescoço

28.02.00.AA.00 Tenotomia dos escalenos

28.02.00.AA.00 Neurotização a partir de outro nervo craniano

28.02.00.AB.00 Cirurgia muscular dinâmica por transferência muscular

28.02.00.AC.00 Enxertos musculares livres

28.02.00.AD.00 Retalho livre para reanimação facial

28.02.00.AE.00 Cirurgia estética para estabilização funcional das comissuras (suspensões) mioneurotomias seletivas

28.02.00.AF.00 Torcicolo congénito, mioplastia de alongamento ou miectomia

28.02.00.AG.00 Celulectomia cervical unilateral

28.02.00.AH.00 Celulectomia cervical bilateral

28.02.00.AI.00 Neurorrafia do nervo facial

28.02.00.AJ.00 Enxerto nervoso do nervo facial

28.02.00.AK.00 Enxerto nervoso cruzado do nervo facial

28.03. Parede Torácica

28.03.00.AA.00 Fratura do esterno (osteossíntese)

28.03.00.AB.00 Fraturas de costelas (fixação)

28.03.00.AC.00 Ressecção de costelas

28.03.00.AD.00 Reparação da parede torácica com prótese

28.03.00.AE.00 Tratamento cirúrgico de "pectus excavatum" ou "carinatum"

28.04. Coluna Vertebral

28.04.01. Tratamento incruento

28.04.01.AA.00 Fratura ou luxação vertebral

28.04.01.AB.00 Sacro e cóccix

28.04.02. Tratamento cirúrgico por abordagem simples

28.04.02.AA.00 Coluna cervical (via anterior, antero-lateral, lateral ou transoral)

28.04.02.AB.00 Coluna vertebral (cervical, dorsal e lombar), via posterior

28.04.02.AC.00 Coluna dorsal, via anterior ou anterolateral

28.04.02.AD.00 Coluna lombar (via anterior ou antero-lateral)

28.04.02.AE.00 Artrodese occípito cervical

28.04.02.AF.00 Artrodese C1-C2, por via anterior ou posterior

28.04.02.AG.00 Artrodese da coluna cervical (exceto C1-C2) por via anterior (um nível)

28.04.02.AH.00 Artrodese da coluna cervical (exceto C1-C2) por via anterior (dois ou mais níveis)
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28.04.02.AI.00 Artrodese da coluna cervical por via posterior (até três níveis)

28.04.02.AJ.00 Artrodese da coluna cervical por via posterior (mais de três níveis)

28.04.02.AK.00 Artrodese da coluna dorsal, via anterior (um nível)

28.04.02.AL.00 Artrodese da coluna dorsal por via anterior (dois ou mais níveis)

28.04.02.AM.00 Artrodese da coluna dorsal, via posterior (um nível)

28.04.02.AN.00 Artrodese da coluna dorsal por via posterior (dois ou mais níveis)

28.04.02.AO.00 Artrodese da coluna lombar, via posterior

28.04.02.AP.00 Artrodese da coluna lombossagrada, via anterior (um nível)

28.04.02.AQ.00 Artrodese da coluna lombossagrada, por via anterior (dois ou mais níveis)

28.04.02.AR.00 Artrodese da coluna lombossagrada, via posterior ou postero-lateral (um nível)

28.04.02.AS.00 Artrodese da coluna lombossagrada, por via posterior ou postero-lateral (dois ou mais níveis)

28.04.02.AT.00 Artrodese da coluna lombosagrada, via combinada (com abordagem dupla: anterior e posterior - incisões cutâneas 

diferentes)

28.04.02.AU.00  Odontoidectomia trans-oral ou trans-nasal

28.04.02.AV.00 Tratamento de fraturas de C1-C2 por via anterior (inclui artrodese ou osteossíntese)

28.04.02.AW.00 Tratamento de fraturas ou fratura luxação da coluna cervical (exceto C1-C2), via anterior ou anterolateral (inclui 

artrodese ou osteossíntese) (um nível)

28.04.02.AX.00 Tratamento de fraturas ou fratura luxação da coluna cervical (exceto C1-C2), via anterior ou anterolateral (inclui 

artrodese ou osteossíntese) (um nível)

28.04.02.AY.00 Tratamento de fraturas ou fratura luxação da coluna cervical (exceto C1-C2), via anterior ou anterolateral (inclui 

artrodese ou osteossíntese) (dois ou mais níveis)

28.04.02.AZ.00 Corporectomia cervical 1 nível (inclui artrodese)

28.04.02.BA.00 Corporectomia cervical + de 1 nível (inclui artrodese)

28.04.02.BB.00 Fraturas ou fratura luxação da coluna cervical, via posterior (inclui artrodese) (até 2 níveis)

28.04.02.BC.00 Tratamento de fraturas ou fratura luxação da coluna cervical, via posterior (inclui artrodese) (3 ou mais níveis)

28.04.02.BD.00 Corporectomia dorsal, 1 nível (inclui artrodese)

28.04.02.BE.00 Corporectomia dorsal, + de 1 nível (inclui artrodese)

28.04.02.BF.00 Tratamento de fraturas ou fratura luxação da coluna dorsal, via anterior (inclui artrodese ou osteossíntese)

28.04.02.BG.00 Tratamento de fraturas ou fratura luxação da coluna dorsal, via posterior (inclui artrodese)

28.04.02.BH.00 Tratamento de fraturas ou fratura luxação da coluna lombar, via anterior com ou sem artrodese ou osteossíntese

28.04.02.BI.00 Corporectomia lombar, 1 nível (inclui artrodese)

28.04.02.BJ.00 Corporectomia lombar, + de 1 nível (inclui artrodese)

28.04.02.BK.00 Tratamento de fraturas ou fratura luxação da coluna lombo sagrada, via anterior (inclui artrodese ou osteossíntese)

28.04.02.BL.00 Tratamento de fraturas ou fratura luxação da coluna lombar, via posterior (inclui artrodese) (até 2 níveis)

28.04.02.BM.00 Tratamento de fraturas ou fratura luxação da coluna lombar, via posterior (inclui artrodese) (3 ou mais níveis)

28.04.02.BN.00 Tratamento de espondilolistese via anterior (inclui todos os procedimentos associados necessários ao tratamento, 

como discectomia, foraminectomia, laminectomia, artrodese, fixação cirúrgica ou outros relacionados)

28.04.02.BO.00 Tratamento de espondilolistese via posterior (inclui todos os procedimentos associados necessários ao tratamento, 

como discectomia, foraminectomia, laminectomia, artrodese, fixação cirúrgica ou outros relacionados)

28.04.02.BP.00 Tratamento de espondilolistese via combinada (inclui todos os procedimentos associados e necessários ao 

tratamento, como discectomia, foraminectomia, laminectomia, artrodese, fixação cirúrgica ou outros relacionados)

28.04.02.BQ.00 Tratamento de espondilolistese com Parafuso trans-pars

28.04.02.BR.00 Instrumentação segmentar em escoliose e/ou cifose (isoladas ou associadas) - Artrodese posterior (até 6 níveis)

28.04.02.BS.00 Instrumentação segmentar em escoliose e/ou cifose (isoladas ou associadas) - Artrodese posterior (mais de 6 níveis)
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28.04.02.BT.00 Instrumentação segmentar em escoliose e/ou cifose (isoladas ou associadas) - Artrodese anterior (até 6 níveis)

28.04.02.BU.00 Instrumentação segmentar em escoliose e/ou cifose (isoladas ou associadas) - Artrodese anterior (mais de 6 níveis)

28.04.02.BV.00 Instrumentação segmentar em escoliose e/ou cifose (isoladas ou associadas) - Artrodese por via combinada (até 6 

níveis)

28.04.02.BW.00 Instrumentação segmentar em escoliose e/ou cifose (isoladas ou associadas) - Artrodese por via combinada (mais 

de 6 níveis)

28.04.02.BX.00 Osteótomia da coluna vertebral - Smith-Petersen / Ponte

28.04.02.BY.00 Osteótomia da coluna vertebral - Subtração pedicular

28.04.02.BZ.00 Osteótomia da coluna vertebral – Corner

28.04.02.CA.00 Ressecção do cóccix

28.04.02.CB.00 Lamínectomia descompressiva (até duas vértebras)

28.04.02.CC.00 Laminectomia descompressiva (mais de duas vértebras)

28.04.02.CD.00 Realinhamento de canal estreito (inclui todos os procedimentos associados e necessários à execução da técnica)

28.04.02.CE.00 Corporectomia cervical com reconstrução (inclui todos os procedimentos associados e necessários à execução da 

técnica)

28.04.02.CF.00 Corporectomia dorsal com reconstrução (inclui todos os procedimentos associados e necessários à execução da 

técnica)

28.04.02.CG.00 Corporectomia lombar com reconstrução (inclui todos os procedimentos associados e necessários à execução da 

técnica)

28.04.02.CH.00 Foraminotomia (procedimento isolado) (máximo uma vez por nível a 100% e uma vez a 100% e uma vez 50% se a 

dois ou mais níveis)

28.04.02.CI.00 Extirpação de hérnia discal cervical (inclui artrodese ou artroplastia) (inclui todos os procedimentos associados e 

necessários ao tratamento, como discectomia, foraminectomia, laminectomia, ou outros relacionados)

28.04.02.CJ.00 Extirpação de hérnia discal dorsal (inclui artrodese ou artroplastia) (inclui todos os procedimentos associados e 

necessários ao tratamento, como discectomia, foraminectomia, laminectomia, ou outros relacionados)

28.04.02.CK.00 Extirpação de hérnia discal lombar (inclui artrodese ou artroplastia) (inclui todos os procedimentos associados e 

necessários ao tratamento, como discectomia, foraminectomia, laminectomia, ou outros relacionados)

28.04.02.CL.00 Vertebroplastia ou cifoplastia (máximo dois níveis a 100%)

28.04.02.CM.00 Revisão de artrodese discal cervical - (inclui todos os procedimentos associados necessários ao tratamento, como 

discectomia, foraminectomia, laminectomia, ou outros relacionados)

28.04.02.CN.00 Revisão de artrodese discal lombar - (inclui todos os procedimentos associados necessários ao tratamento, como 

discectomia, foraminectomia, laminectomia, ou outros relacionados)

28.04.02.CO.00 Resseção do sacro

28.04.02.CP.00 Aplicação de espaçador interespinhoso (máximo um nível)

28.04.02.CQ.00 Tratamento percutâneo da dor na coluna vertebral (bloqueios facetários, radiculares e similares, por anestésicos, 

radiofrequência ou outros) (até três níveis)

28.04.02.CR.00 Tratamento percutâneo da dor na coluna vertebral (bloqueios facetários, radiculares e similares, por anestésicos, 

radiofrequência ou outros) (mais de três níveis)

28.05. Ombro e braço

28.05.01. Tratamento incruento

28.05.01.AA.00 Fratura da clavícula e/ou da omoplata

28.05.01.AB.00 Fratura da extremidade proximal do úmero

28.05.01.AC.00 Fratura da diáfise do úmero

28.05.01.AD.00 Luxação esternoclavicular e/ou acromioclavicular

28.05.01.AE.00 Luxação ou fratura-luxação gleno-umeral

28.05.01.AF.00 Cirurgia ósteo-articular

28.05.01.AG.00 Osteossíntese da fratura da clavícula

28.05.01.AH.00 Tratamento da pseudoartrose da clavícula

28.05.01.AI.00 Osteossíntese da omoplata
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28.05.01.AJ.00 Osteossíntese da fratura-avulsão do troquíter

28.05.01.AK.00 Osteossíntese do colo do úmero com ou sem fratura do troquíter

28.05.01.AL.00 Tratamento de fratura cominutiva ou fratura-luxação da extremidade proximal do úmero

28.05.01.AM.00 Osteossíntese da diáfise umeral (com ou sem exploração do nervo radial)

28.05.01.AN.00 Tratamento da pseudoartrose do úmero (colo ou diáfise)

28.05.01.AO.00 Luxação esternoclavicular (aguda)

28.05.01.AP.00 Luxação esternoclavicular (recidivante ou inveterada)

28.05.01.AQ.00 Luxação acrómioclavicular

28.05.01.AR.00 Redução da luxação do ombro (inveterada)

28.05.01.AS.00 Tratamento da luxação recidivante do ombro

28.05.01.AT.00 Tratamento de osteomielite (clavícula omoplata, úmero)

28.05.01.AU.00 Ressecção de pequenos tumores benignos (exostoses inclusive, 1 ou 2)

28.05.01.AV.00 Ressecção de tumores osteoperiósticos extensos

28.05.01.AW.00 Ressecção óssea segmentar de tumores invasivos com reconstituição por prótese ou enxerto homólogo

28.05.01.AX.00 Amputação interescápulotorácica

28.05.01.AY.00 Desarticulação do ombro

28.05.01.AZ.00 Amputação pelo braço

28.05.01.BA.00 Ressecção parcial da omoplata

28.05.01.BB.00 Ressecção total da omoplata

28.05.01.BC.00 Cleidectomia parcial

28.05.01.BD.00 Cleidectomia total

28.05.01.BE.00 Ressecção da extremidade proximal do úmero

28.05.01.BF.00 Osteotomia com osteossíntese do úmero (colo ou diáfise)

28.05.01.BG.00 Ressecção do acromion

28.05.01.BH.00 Artroplastia parcial

28.05.01.BI.00 Artroplastia total

28.05.01.BJ.00 Artrodese do ombro

28.05.01.BK.00 Artrotomia ou artroscopia com tratamento de lesões articulares (não associável a códigos de procedimentos para 

tratamento de lesões articulares específicas) 

28.05.01.BL.00 Revisão de artroplastia total do ombro

28.05.01.BM.00 Extração de prótese infetada com ou sem colocação de espaçador

28.05.01.BN.00 Cirurgia dos tecidos moles

28.05.01.BO.00 Tratamento da elevação congénita da omoplata

28.05.01.BP.00 Tratamento de tendinopatia calcificante

28.05.01.BQ.00 Tratamento do síndroma de conflito infra-acromiocoracoideu

28.05.01.BR.00 Tenotomia dos músculos do ombro

28.05.01.BS.00 Tratamento da rotura da coifa (inclui acromioplastia)

28.05.01.BT.00 Tratamento da rotura do supraespinhoso

28.05.01.BU.00 Sutura do tendão ou tendões do bicípite ou de um longo músculo do ombro

28.05.01.BV.00 Transposição tendinosa por paralisia dos flexores do cotovelo

28.05.01.BW.00 Correção de sequelas de paralisia obstétrica no ombro

28.05.01.BX.00 Correção das sequelas da paralisia braquial no ombro do adulto

28.05.01.BY.00 Correção das sequelas da paralisia braquial no cotovelo (dinamização)

28.06. Cotovelo e antebraço

28.06.01. Tratamento incruento

28.06.01.AA.00 Fraturas articulares e periarticulares do cotovelo

28.06.01.AB.00 Fratura dos ossos do antebraço

28.06.01.AC.00 Osteoclasia por fratura em consolidação viciosa

28.06.01.AD.00 Luxação ou fratura-luxação do cotovelo

28.06.01.AE.00 Pronação dolorosa
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28.06.02. Cirurgia ósteo-articular

28.06.02.AA.00 Fixação percutânea de fratura supracondiliana do úmero na criança

28.06.02.AB.00 Osteossíntese de fratura supracondiliana do úmero na criança

28.06.02.AC.00 Osteossíntese da fratura supracondiliana do úmero no adulto

28.06.02.AD.00 Osteossíntese supra e intercondiliana do úmero no adulto

28.06.02.AE.00 Osteossíntese de um côndilo umeral

28.06.02.AF.00 Osteossíntese da epitróclea

28.06.02.AG.00 Osteossíntese da fratura-luxação complexa do cotovelo

28.06.02.AH.00 Ressecção do côndilo umeral

28.06.02.AI.00 Osteossíntese do olecrâneo

28.06.02.AJ.00 Ressecção do olecrâneo

28.06.02.AK.00 Osteossíntese ou Exérese da tacícula radial

28.06.02.AL.00 Reconstrução do ligamento anular do colo do rádio

28.06.02.AM.00 Osteossíntese da diáfise do rádio ou do cúbito

28.06.02.AN.00 Osteossíntese diafisária dos dois ossos do antebraço

28.06.02.AO.00 Fixação percutânea ou fechada da diáfise do rádio ou do cúbito

28.06.02.AP.00 Fixação percutânea ou fechada diafisária dos dois ossos do antebraço

28.06.02.AQ.00 Redução de luxação do cotovelo (inveterada)

28.06.02.AR.00 Tratamento de pseudartrose supracondiliana do úmero

28.06.02.AS.00 Tratamento de pseudartrose de um osso do antebraço

28.06.02.AT.00 Tratamento de pseudartrose dos dois ossos do antebraço

28.06.02.AU.00 Tratamento de osteíte ou osteomielite no cotovelo ou antebraço

28.06.02.AV.00 Ressecção de pequenos tumores benignos (exostoses inclusive, 1 ou 2)

28.06.02.AW.00 Ressecção de tumores sinoviais ou osteoperiósticos extensos no cotovelo

28.06.02.AX.00 Ressecção óssea segmentar de tumores invasivos com reconstrução por prótese ou enxerto homólogo no cotovelo

28.06.02.AY.00 Ressecção óssea segmentar no antebraço com reconstrução

28.06.02.AZ.00 Amputação pelo cotovelo

28.06.02.BA.00 Amputação pelo antebraço

28.06.02.BB.00 Artrolise do cotovelo

28.06.02.BC.00 Artroplastia total do cotovelo

28.06.02.BD.00 Artroplastia da tacícula

28.06.02.BE.00 Artrodese do cotovelo

28.06.02.BF.00 Osteotomia do rádio ou do cúbito

28.06.02.BG.00 Osteotomia dos dois ossos do antebraço

28.06.02.BH.00 Ressecção de sinostose rádiocubital

28.06.02.BI.00 Artrotomia ou artroscopia com tratamento de lesões articulares 

28.06.03. Cirurgia dos tecidos moles

28.06.03.AA.00 Transposição e neurólise do nervo cubital

28.06.03.AB.00 Tratamento da epicondilite ou epitrocleíte

28.06.03.AC.00 Ressecção de higroma ou bursite

28.06.03.AD.00 Cirurgia reparadora da retração de Wolkman

28.06.03.AE.00 Tenotomia dos músculos flexores ou extensores do punho e dedos

28.06.03.AF.00 Tenodese dos músculos do antebraço

28.06.03.AG.00 Transposição dos tendões por paralisia dos extensores (paralisia do nervo radial)

28.06.03.AH.00 Transposição dos tendões por paralisia dos flexores dos dedos

28.06.03.AI.00 Tenorrafia, miorrafia ou tenomiorrafia simples

28.06.03.AJ.00 Tenorrafias, miorrafias ou tenomiorrafias múltiplas

28.07. Punho e mão

28.07.01. Tratamento incruento
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28.07.01.AA.00 Fratura da extremidade distal do rádio ou cúbito

28.07.01.AB.00 Fratura do escafóide

28.07.01.AC.00 Fratura de outros ossos do carpo

28.07.01.AD.00 Fratura do 1º metacarpiano

28.07.01.AE.00 Fratura de outros metacarpianos

28.07.01.AF.00 Fratura de uma falange

28.07.01.AG.00 Fratura de duas ou mais falanges

28.07.01.AH.00 Luxação rádio-cárpica

28.07.01.AI.00 Luxação semilunar

28.07.01.AJ.00 Luxação de dedos da mão

28.07.02. Cirurgia ósteo-articular

28.07.02.AA.00 Osteossíntese de fratura da extremidade distal do rádio - (inclui fixação da estiloide cubital, quando aplicável)

28.07.02.AB.00 Reparação rádiocubital distal

28.07.02.AC.00 Osteossíntese de fratura do escafóide

28.07.02.AD.00 Tratamento de pseudartrose do escafóide

28.07.02.AE.00 Redução aberta de luxação do semilunar

28.07.02.AF.00 Redução aberta de luxação do punho

28.07.02.AG.00 Tratamento de fratura-luxação do carpo ou de instabilidade traumática

28.07.02.AH.00 Redução e fixação de fratura-luxação de Bennet

28.07.02.AI.00 Osteossíntese de fratura de um ou dois metacarpianos

28.07.02.AJ.00 Redução aberta de luxação metacarpofalângica

28.07.02.AK.00 Osteossíntese de fratura de uma falange

28.07.02.AL.00 Osteossíntese de fratura de várias falanges

28.07.02.AM.00 Redução aberta de luxação interfalângica

28.07.02.AN.00 Redução aberta de várias luxações interfalângicas

28.07.02.AO.00 Curetagem ou biópsia de lesão de osteíte, encondromas ou similares)

28.07.02.AP.00 Ressecção de pequenas lesões ou tumores ósseos circunscritos com preenchimento ósseo (inclui colheita de 

enxerto)

28.07.02.AQ.00 Ressecção da extremidade distal do rádio com reconstrução

28.07.02.AR.00 Ressecção da apófise estiloideia do rádio

28.07.02.AS.00 Ressecção da extremidade distal do cúbito

28.07.02.AT.00 Ressecção parcial do escafóide cárpico ou semilunar com artroplastia de interposição

28.07.02.AU.00 Ressecção da 1ª fileira do carpo

28.07.02.AV.00 Ressecção de um metacárpico

28.07.02.AW.00 Ressecção de dois ou mais metacárpicos

28.07.02.AX.00 Ressecção artroplástica metacarpofalângica (cada)

28.07.02.AY.00 Amputação e desarticulação pelo punho

28.07.02.AZ.00 Amputação e desarticulação de metacárpico

28.07.02.BA.00 Amputação e desarticulação de dedo

28.07.02.BB.00 Amputação de dois ou mais dedos

28.07.02.BC.00 Osteotomia distal do rádio

28.07.02.BD.00 Osteotomia do 1º. Metacarpiano

28.07.02.BE.00 Osteotomia de um metacarpiano exceto 1º

28.07.02.BF.00 Osteotomia de uma falange

28.07.02.BG.00 Artroplastia total do punho

28.07.02.BH.00 Artroplastia de substituição do escafóide ou semilunar

28.07.02.BI.00 Artroplastia do grande osso para tratamento de doença de Kienbock

28.07.02.BJ.00 Artroplastia total carpometacarpica do polegar

28.07.02.BK.00 Artroplastia metacarpofalângica ou interfalângica (uma)

28.07.02.BL.00 Artroplastia metacarpofalângica ou interfalângica (mais de uma)
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28.07.02.BM.00 Artrodese do punho

28.07.02.BN.00 Artrodese intercárpica

28.07.02.BO.00 Artrodese carpometacarpica

28.07.02.BP.00 Artrodese metacarpofalângica ou interfalângica (cada)

28.07.02.BQ.00 Alongamento de um metacarpo ou falange

28.07.02.BR.00 Falangização do 1º metacárpico

28.07.02.BS.00 Polegarização

28.07.02.BT.00 Polegarização por transplante

28.07.02.BU.00 Reconstrução do polegar num só tempo

28.07.02.BV.00 Reconstrução do polegar em vários tempos com plastia abdominal ou torácica e enxerto ósseo (cada tempo)

28.07.02.BW.00 Reconstrução do polegar em vários tempos com plastia abdominal ou torácica, enxerto ósseo e pedículo 

neurovascular de Littler (cada tempo)

28.07.02.BX.00 Sinovectomia (ato isolado)

28.07.02.BY.00 Artrotomia ou artroscopia para tratamento de lesões articulares

28.07.03. Cirurgia dos tecidos moles

28.07.03.AA.00 Sutura ou tenólise dos tendões, extensores dos dedos da mão 1 tendão

28.07.03.AB.00 Sutura ou tenólise dos tendões extensores dos dedos da mão: mais de um tendão

28.07.03.AC.00 Sutura tenólise dos tendões flexores dos dedos da mão 1 tendão

28.07.03.AD.00 Sutura dos tendões flexores dos dedos da mão, mais de 1 tendão

28.07.03.AE.00 Plastia tendinosa para oponência ou para a extensão do polegar

28.07.03.AF.00 Tenosinovectomia do punho e mão

28.07.03.AG.00 Tratamento da tenosinovite de De Quervain

28.07.03.AH.00 Operação da bainha tendinosa dos dedos (dedo em gatilho)

28.07.03.AI.00 Outras tenolises

28.07.03.AJ.00 Fasciectomia regional por retração da aponevrose palmar

28.07.03.AK.00 Fasciectomia total por retração da aponevrose palmar

28.07.03.AL.00 Fasciectomia parcial com enxerto cutâneo por retração da aponevrose palmar

28.07.03.AM.00 Fasciectomia total com enxerto cutâneo por retração da aponevrose palmar

28.07.03.AN.00 Correção da deformidade em botoeira ou em colo de cisne

28.07.03.AO.00 Libertação da aderência dos tendões flexores dos dedos (Howard)

28.07.03.AP.00 Libertação da aderência dos tendões extensores dos dedos (Howard)

28.07.03.AQ.00 Sutura de ligamento metacarpofalângico ou interfalângico

28.07.03.AR.00 Ligamentoplastia metacarpofalângica ou interfalângica

28.07.03.AS.00 Correção da paralisia dos músculos intrínsecos por lesão do nervo cubital

28.07.03.AT.00 Correção da paralisia dos músculos intrínsecos por lesão do nervo mediano

28.07.03.AU.00 Correção cirúrgica do síndrome do canal cárpico ou do de Guyon (inclui neurolise quando aplicável)

28.07.03.AV.00 Correção cirúrgica de sindactilia (uma) sem enxerto

28.07.03.AW.00 Correção cirúrgica de sindactilia (uma), cada comissura a mais, sem enxerto

28.07.03.AX.00 Correção cirúrgica de sindactilia (uma), com enxerto

28.07.03.AY.00 Correção cirúrgica de sindactilia (uma), com enxerto por cada uma a mais

28.07.03.AZ.00 Correção da sindactilia com sinfalangismo

28.07.03.BA.00 Correção de mão bota radial (partes moles)

28.07.03.BB.00 Correção de mão bota radial (com centralização do cúbito)

28.07.03.BC.00 Correção de polidactilia

28.07.03.BD.00 Correção de clinodactilia

28.07.03.BE.00 Correção de malformações congénitas do polegar

28.07.03.BF.00 Tenoplastia por enxerto ou prótese de tendão da mão (um)

28.07.03.BG.00 Tenoplastia por enxerto ou prótese de tendão da mão, dois

28.07.03.BH.00 Tenoplastia por enxerto ou prótese de tendão da mão, três ou mais
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28.07.03.BI.00 Reconstrução osteoplástica dos dedos

28.07.03.BJ.00 Reconstrução dos dedos por transferência

28.07.03.BK.00 Tenoplastia por enxerto de tendão da mão 1

28.07.03.BL.00 Tenoplastia por enxerto de tendão da mão 2

28.07.03.BM.00 Tenoplastia por enxerto de tendão da mão 3 ou mais

28.07.03.BN.00 Correção de sequelas reumatismais da mão (artroplastia) por cada articulação

28.07.03.BO.00 Correção da sindroma do canal cárpico e outras sindromes compressivos do membro superior

28.07.03.BP.00 Correção de sindactília sem sinfalangismo

28.07.03.BQ.00 Exploração nervosa cirúrgica

28.07.03.BR.00 Neurorrafia sem microcirurgia

28.07.03.BS.00 Enxerto nervoso

28.07.03.BT.00 Transposição nervosa

28.08. Bacia e anca

28.08.01. Tratamento incruento

28.08.01.AA.00 Fratura do ílion, púbis ou ísquion

28.08.01.AB.00 Luxação congénita da anca (LCA)

28.08.01.AC.00 Fratura-luxação coxofemoral

28.08.01.AD.00 Fratura da cavidade cotiloideia

28.08.01.AE.00 Luxação traumática da anca

28.08.01.AF.00 Fratura do colo do fémur e fratura trocantérica

28.08.02. Cirurgia ósteo-articular

28.08.02.AA.00 Redução cirúrgica da luxação traumática da anca

28.08.02.AB.00  do rebordo posterior do acetábulo

28.08.02.AC.00 Osteossíntese das colunas acetabulares

28.08.02.AD.00 Osteossíntese da sínfise púbica

28.08.02.AE.00 Osteossíntese sacro-íliaca

28.08.02.AF.00 Fratura-luxação Malgaigne

28.08.02.AG.00 Osteossíntese da fratura do colo ou trocantérica

28.08.02.AH.00 Tratamento de osteomielite

28.08.02.AI.00 Biópsia a "céu aberto" ou ressecção de pequenos tumores benignos (exostoses inclusive, 1 ou 2)

28.08.02.AJ.00 Ressecção de tumores osteoperiósticos extensos (> 5 cm)

28.08.02.AK.00 Ressecção óssea segmentar de tumores invasivos com reconstituição por prótese ou enxerto homólogo

28.08.02.AL.00 Amputação interílio-abdominal

28.08.02.AM.00 Desarticulação coxofemoral

28.08.02.AN.00 Ressecção da extremidade superior do fémur (Girdlestone)

28.08.02.AO.00 Osteotomia com osteossíntese, do colo do fémur

28.08.02.AP.00 Osteotomia com osteossíntese, do colo do fémur, trocantérica ou subtrocantérica, na criança

28.08.02.AQ.00 Osteotomia com osteossíntese, do colo do fémur, trocantérica ou subtroncatérica, no adulto

28.08.02.AR.00 Osteotomias tipo Salter, Chiari ou Pemberton

28.08.02.AS.00 Osteotomia tripla do Acetábulo

28.08.02.AT.00 Tectoplastia cotiloideia

28.08.02.AU.00 Redução Cirúrgica de LCA sem osteotomias

28.08.02.AV.00 Redução cirúrgica de LCA com duas ou mais osteotomias

28.08.02.AW.00 Transposição do grande trocânter

28.08.02.AX.00 Queilectomia

28.08.02.AY.00 Artroplastia parcial (Moore, Tompson) (inclui todos os procedimentos associados necessários na anca)

28.08.02.AZ.00 Artroplastia total em coxartrose ou revisão de hemiartroplastia (inclui todos os procedimentos associados 

necessários na anca)
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28.08.02.BA.00 Artroplastia total em revisão de prótese total (inclui todos os procedimentos associados necessários na anca)

28.08.02.BB.00 Artroplastia total em artrodese, LCA ou após Girdlestone (inclui todos os procedimentos associados necessários na 

anca)

28.08.02.BC.00 Revisão do componente Acetabular de PTA

28.08.02.BD.00 Revisão de Componente femural de PTA

28.08.02.BE.00 Revisão de Componente acetabular e Femural de PTA

28.08.02.BF.00 Extração de prótese infetada com ou sem colocação de espaçador

28.08.02.BG.00 Artrodese sacroilíaca (Unilateral)

28.08.02.BH.00 Artrodese da anca

28.08.02.BI.00 Fixação in situ de epifisiolise

28.08.02.BJ.00 Tratamento de epifísiolise com osteotomia e osteossíntese

28.08.02.BK.00 Artrotomia ou artroscopia com tratamento de lesões articulares (não associável a códigos de procedimentos para 

tratamento de lesões articulares específicas) 

28.08.02.BL.00 Tratamento de Conflito Femuro-acetabular

28.08.02.BM.00 Tratamento de Lesões do Labrum

28.08.03. Cirurgia dos tecidos moles

28.08.03.AA.00 Tenotomia dos adutores com ou sem neurectomia

28.08.03.AB.00 Transposição dos adutores

28.08.03.AC.00 Tenotomia dos adutores com neurectomia intrapélvica

28.08.03.AD.00 Tenotomia ou alongamento dos flexores 

28.08.03.AE.00 Tenotomia dos rotatores

28.08.03.AF.00 Plastia músculo-aponevrótica por paralisia dos glúteos 

28.08.03.AG.00 Transposição dos glúteos

28.08.03.AH.00 Transposição do psoas-iliaco

28.08.03.AI.00 Ressecção da bolsa subglútea incluindo trocânter

28.08.03.AJ.00 Tratamento da anca de ressalto

28.08.03.AK.00 Tratamento da pubalgia

28.08.03.AL.00 Redução fechada de LCA e Tenotomia dos adutores com ou sem neurectomia 

28.09. Coxa e joelho

28.09.01. Tratamento incruento

28.09.01.AA.00 Fratura da diáfise do fémur

28.09.01.AB.00 Fratura supracondiliana ou intercondiliana

28.09.01.AC.00 Fratura ou luxação da rótula

28.09.01.AD.00 Fratura-luxação do joelho

28.09.01.AE.00 Fratura da extremidade proximal da tíbia ou dos planaltos tibiais

28.09.01.AF.00 Lesão ligamentar

28.09.01.AG.00 Luxação femorotibial

28.09.02. Cirurgia ósteo-articular

28.09.02.AA.00 Osteossíntese diafisária aberta

28.09.02.AB.00 Osteossíntese diafisária fechada

28.09.02.AC.00 Osteotaxia da fratura do fémur

28.09.02.AD.00 Osteossíntese da fratura supracondiliana

28.09.02.AE.00 Osteossíntese da fratura supra e intercondiliana

28.09.02.AF.00 Osteossíntese da fratura unicondiliana

28.09.02.AG.00 Osteossíntese de fratura da rótula ou patelectomia

28.09.02.AH.00 Osteossíntese de fratura da espinha da tíbia

28.09.02.AI.00 Osteossíntese de fratura de um planalto tibial

28.09.02.AJ.00 Osteossíntese da fratura bituberositária ou da fratura cominutiva da extremidade proximal

28.09.02.AK.00 Osteossíntese das fraturas osteocondrais

28.09.02.AL.00 Luxação do joelho
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28.09.02.AM.00 Tratamento de osteomielite

28.09.02.AN.00 Tratamento de pseudartrose do fémur

28.09.02.AO.00 Tratamento de artrite séptica

28.09.02.AP.00 Ressecção de pequenos tumores benignos (exostoses, 1 ou 2)

28.09.02.AQ.00 Ressecção de tumores osteoperiósticos extensos (> 5cm)

28.09.02.AR.00 Ressecção óssea segmentar de tumores invasivos com reconstituição por prótese ou enxerto homólogo

28.09.02.AS.00 Ressecção óssea segmentar de tumores invasivos, com reconstituição da continuidade óssea por artrodese

28.09.02.AT.00 Amputação pela coxa

28.09.02.AU.00 Amputação pelo joelho

28.09.02.AV.00 Osteotomia diafisária ou distal do fémur

28.09.02.AW.00 Osteotomia proximal da tíbia

28.09.02.AX.00 Osteotomia da tíbia e perónio

28.09.02.AY.00 Epifisiodese (cada osso)

28.09.02.AZ.00 Artroplastia total por artrose (inclui todos os procedimentos associados necessários no joelho)

28.09.02.BA.00 Artroplastia total por revisão de prótese total ou unicompartimental (inclui todos os procedimentos associados 

necessários no joelho)

28.09.02.BB.00 Extração de prótese infetada com ou sem colocação de espaçador

28.09.02.BC.00 Artroplastia unicompartimental femorotibial

28.09.02.BD.00 Artroplastia femoropatelar

28.09.02.BE.00 Artrodese do joelho

28.09.02.BF.00 Tratamento artroscópico de lesão meniscal

28.09.02.BG.00 Reinserção meniscal

28.09.02.BH.00 Substituição ou transplante meniscal 

28.09.02.BI.00 Reconstrução do MPFL/MPTL

28.09.02.BJ.00 Mosaicoplastia

28.09.02.BK.00 Cultura autologa de condrocitos (ACI/MACI) (2º tempo cirúrgico)

28.09.02.BL.00 Transplante osteocondral

28.09.03. Suturas ou reinsercões ligamentares em lesões agudas

28.09.03.AA.00 Um dos ligamentos cruzados

28.09.03.AB.00 Um dos ligamentos periféricos

28.09.04. Plastias ligamentares na reparação de lesões ligamentares crónicas

28.09.04.AA.00 Ligamentoplastia do cruzado anterior

28.09.04.AB.00 Ligamentoplastia de ligamento periférico (cada)

28.09.04.AC.00 Extrarticulares ou de compensação (ato cirúrgico isolado)

28.09.04.AD.00 Extrarticulares ou de compensação (ato cirúrgico associado)

28.09.04.AE.00 Ligamentoplastia do cruzado posterior

28.09.04.AF.00 Ligamentoplastia postero-interna

28.09.04.AG.00 Ligamentoplastia postero-externa

28.09.04.AH.00 Revisão de ligamentoplastia do LCA

28.09.05. Cirurgia do aparelho extensor

28.09.05.AA.00 Quadriciplastia

28.09.05.AB.00 Cirurgia pararotuliana convencional ou artroscópica (suturas, plicaduras, secções) 

28.09.05.AC.00 Tratamento de luxação recidivante ou habitual da rótula (inclui todos os procedimentos associados necessários no 

joelho, exceto osteotomias e reconstrução do LPFM)

28.09.05.AD.00 Tratamento de luxação congénita ou inveterada da rótula

28.09.05.AE.00 Tratamento de tendinite rotuliana

28.09.05.AF.00 Tratamento de rotura do tendão quadricipital, rotuliano, ou fratura-avulsão tuberositária

28.09.05.AG.00 Reconstrução do aparelho extensor com aloenxerto

28.09.05.AH.00 Alongamento ou encurtamento do aparelho extensor a qualquer nível
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28.09.05.AI.00 Artrolise convencional ou artroscópica

28.09.05.AJ.00 Artrotomia ou artroscopia com tratamento de lesões articulares (não associável a códigos de procedimentos para 

tratamento de lesões articulares específicas) 

28.09.06. Cirurgia dos tecidos moles

28.09.06.AA.00 Operações sobre os tendões

28.09.06.AB.00 Transferência dos isquiotibiais para a rótula

28.09.06.AC.00 Outras transferências

28.09.06.AD.00 Correção cirúrgica do flexo do joelho (partes moles)

28.09.06.AE.00 Bursite ou higroma rotuliano

28.09.06.AF.00 Quisto poplíteo, outros quistos e bursites

28.09.06.AG.00 Tenorrafia, miorrafia ou tenomiorrafia simples

28.09.06.AH.00 Tenorrafias, miorrafias ou tenomiorrafias múltiplas

28.10. Perna e tornozelo

28.10.01. Tratamento incruento

28.10.01.AA.00 Tratamento de fratura da diáfise da tíbia e perónio

28.10.01.AB.00 Tratamento de fratura da diáfise da tíbia

28.10.01.AC.00 Tratamento de fratura da diáfise do perónio

28.10.01.AD.00 Tratamento de fratura da extremidade distal da tíbia

28.10.01.AE.00 Tratamento de fratura-luxação do tornozelo

28.10.01.AF.00 Tratamento de fratura monomaleolar

28.10.01.AG.00 Tratamento de fratura bimaleolar

28.10.01.AH.00 Tratamento de fratura trimaleolar

28.10.01.AI.00 Tratamento de luxação do tornozelo

28.10.01.AJ.00 Tratamento de entorse ou rotura ligamentar externa do tornozelo

28.10.02. Cirurgia ósteo-articular

28.10.02.AA.00 Osteossíntese da fratura diafisária da tíbia a "céu aberto"

28.10.02.AB.00 Osteossíntese da fratura diafisária da tíbia a "céu fechado"

28.10.02.AC.00 Osteossíntese da tíbia e perónio

28.10.02.AD.00 Osteotaxia da fratura da tíbia

28.10.02.AE.00 Tratamento da pseudoartrose da diáfise da tíbia após fratura (com ou sem enxerto ósseo)

28.10.02.AF.00 Tratamento da pseudartrose congénita da tíbia e outras deformidades congénitas dos ossos da perna

28.10.02.AG.00 Osteossíntese da diáfise do perónio

28.10.02.AH.00 Osteossíntese de um ou dois maléolos ou equivalentes ligamentares

28.10.02.AI.00 Osteossíntese trimaleolar ou equivalentes ligamentares

28.10.02.AJ.00 Osteossíntese da fratura cominutiva do pilão tibial

28.10.02.AK.00 Correção da consolidação viciosa da fratura de um maléolo

28.10.02.AL.00 Correção da consolidação viciosa das fraturas bi ou trimaleolares

28.10.02.AM.00 Osteomielite (por cada tempo operatório, se aplicável)

28.10.02.AN.00 Ressecção de pequenos tumores benignos (exostoses inclusive, 1 ou 2)

28.10.02.AO.00 Ressecção de tumores osteoperiósticos extensos (> 5 cm)

28.10.02.AP.00 Ressecção óssea segmentar de tumores invasivos com reconstrução por prótese ou enxerto

28.10.02.AQ.00 Amputação pela perna

28.10.02.AR.00 Osteotomia diafisária da tíbia (inclui osteossíntese, quando aplicável)

28.10.02.AS.00 Osteotomia diafisária do perónio (isolada, não adjuvante de osteotomia da tíbia)

28.10.02.AT.00 Osteotomia da extremidade distal da tíbia e perónio (inclui osteossíntese, quando aplicável)

28.10.02.AU.00 Artroplastia total do tornozelo

28.10.02.AV.00 Extração de prótese infetada com ou sem colocação de espaçador

28.10.02.AW.00 Artrodese do tornozelo
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28.10.02.AX.00 Artrotomia ou artroscopia com tratamento de lesões articulares (não associável a códigos de procedimentos para 

tratamento de lesões articulares específicas) 

28.10.02.AY.00 Artrotomia por osteotomia maleolar com tratamento de lesões articulares

28.10.03. Cirurgia dos tecidos moles

28.10.03.AA.00 Tenotomia subcutânea do tendão de Aquiles

28.10.03.AB.00 Alongamento a “céu aberto” do tendão de Aquiles ou tratamento da tendinite

28.10.03.AC.00 Reparação da rotura do tendão de Aquiles

28.10.03.AD.00 Reparação da rotura de outros tendões na região

28.10.03.AE.00 Tenorrafia, miorrafia ou tenomiorrafia simples

28.10.03.AF.00 Tenorrafias, miorrafias ou tenomiorrafias múltiplas

28.10.03.AG.00 Tratamento do síndrome do canal társico e das neuropatias estenosantes dos ramos do nervo tibial posterior

28.10.03.AH.00 Tratamento da luxação dos peroniais

28.10.03.AI.00 Reparação de instabilidade ligamentar crónica do tornozelo 

28.10.03.AJ.00 Transposição tendinosa para a insuficiência tricipital

28.10.03.AK.00 Reparação ou reconstrução tendinosa por disfunção do tendão tibial posterior

28.11. Pé

28.11.01. Tratamento incruento

28.11.01.AA.00 Fratura do astrágalo

28.11.01.AB.00 Fratura-luxação do astrágalo

28.11.01.AC.00 Fratura do calcâneo

28.11.01.AD.00 Fratura de outros ossos do tarso

28.11.01.AE.00 Fratura de um metatarso

28.11.01.AF.00 Fratura de mais que um metatarso

28.11.01.AG.00 Fratura de um ou mais dedos

28.11.01.AH.00 Luxação mediotársica ou tarsometatársica

28.11.01.AI.00 Luxação de um dedo

28.11.01.AJ.00 Luxação de mais que um dedo

28.11.01.AK.00 Pé Boto – tratamento pelo método de Ponseti (tratamento completo com ou sem tenotomia T. Aquiles)

28.11.02. Cirurgia ósteo-articular

28.11.02.AA.00 Osteossíntese da fratura ou fratura luxação do astrágalo

28.11.02.AB.00 Osteossíntese da fratura do calcâneo

28.11.02.AC.00 Osteossíntese da fratura do tarso

28.11.02.AD.00 Osteossíntese de um ou dois metatarsianos

28.11.02.AE.00 Osteossíntese de mais de dois metatarsianos

28.11.02.AF.00 Osteossíntese de uma falange de dedo

28.11.02.AG.00 Osteossíntese de mais de uma falange de dedo

28.11.02.AH.00 Tratamento de fratura-luxação tarsometatársica

28.11.02.AI.00 Tratamento de luxação tarsometatársica

28.11.02.AJ.00 Tratamento de luxação de dedo (cada dedo)

28.11.02.AK.00 Tratamento de osteomielite no retropé

28.11.02.AL.00 Tratamento de osteomielite no mediopé ou antepé

28.11.02.AM.00 Ressecção de pequenas lesões ou tumores ósseos circunscritos com preenchimento ósseo

28.11.02.AN.00 Amputação de Syme

28.11.02.AO.00 Amputação transmetatarsiana

28.11.02.AP.00 Amputação do 1º raio (metatarsiano + hallux)

28.11.02.AQ.00 Amputação de raio do 2º ao 5º (metatarsiano + dedo)

28.11.02.AR.00 Amputação de dedo

28.11.02.AS.00 Ressecção do astrágalo

28.11.02.AT.00 Ressecção de um ou mais ossos do tarso
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28.11.02.AU.00 Ressecção de um metatarsiano

28.11.02.AV.00 Ressecção de dois ou mais metatarsos

28.11.02.AW.00 Ressecção de exostose ou ossículo supranumerário no retro ou mediopé

28.11.02.AX.00 Ressecção artroplástica de uma metatarsofalângica e/ou de uma ou duas interfalângicas (por raio, até 2 raios, 

exceto 1º)

28.11.02.AY.00 Ressecções artroplásticas múltiplas ou osteotomias múltiplas para realinhamento metatarsofalângico (mais de 2 

raios, exceto 1º)

28.11.02.AZ.00 Osteotomia do calcâneo

28.11.02.BA.00 Osteotomia mediotársica

28.11.02.BB.00 Artrodese subastragaliana

28.11.02.BC.00 Tríplice artrodese

28.11.02.BD.00 Artrodese mediotársica

28.11.02.BE.00 Artrodese tarsometatarsiana

28.11.02.BF.00 Artrorrisis subastragaliana no pé plano infantil (via interna e externa)

28.11.02.BG.00 Artrorrisis subastragaliana no pé plano infantil por "calcâneo stop" bilateral

28.11.02.BH.00 Alongamento de um metatarsiano

28.11.02.BI.00 Alongamento de dois ou mais metatarsianos

28.11.03. Operações de correção das deformidades do antepé

28.11.03.AA.00 Ressecção simples de exostose no 1º. metatarsiano

28.11.03.AB.00 Ressecção simples de exostose no 5º. metatarsiano

28.11.03.AC.00 Tratamento completo de hallux valgus

28.11.03.AD.00 Artrodese metatarsofalângica do 1º raio

28.11.03.AE.00 Osteotomia de um ou de dois metatarsianos, exceto o 1º

28.11.03.AF.00 Osteotomia de três ou de mais metatarsianos, exceto o 1º

28.11.03.AG.00 Tratamento de metatarsalgias sem correção de dedos em garra (até 2 raios)

28.11.03.AH.00 Tratamento de metatarsalgias sem correção de dedos em garra (mais de 2 raios)

28.11.03.AI.00 Tratamento de metatarsalgias com correção de dedos em garra (até 2 raios)

28.11.03.AJ.00 Tratamento de metatarsalgias com correção de dedos em garra (mais de 2 raios)

28.11.03.AK.00 Osteotomia cuneiforme ou de encurtamento da 1ª falange no hallux (não enquadrada no tratamento de hallux 

valgus)

28.11.03.AL.00 Artrodese ou tenodese interfalângica no hallux

28.11.03.AM.00 Tratamento do 5º dedo adulto

28.11.03.AN.00 Osteotomia calcâneo com 1 ou mais osteotomias dos ossos do tarso

28.11.04. Cirurgia dos tecidos moles

28.11.04.AA.00 Transferência do tendão do tibial posterior

28.11.04.AB.00 Transferência de tendão do tibial anterior, peroniais ou do longo extensor comum

28.11.04.AC.00 Transferência do longo extensor ao colo do 1º metatarsiano (Op. de Jones)

28.11.04.AD.00 Transferência do extensor comum ao colo dos metatarsianos

28.11.04.AE.00 Tenodeses e outras transferências de tendão da perna ou pé

28.11.04.AF.00 Tratamento de doença de Morton

28.11.04.AG.00 Secção superficial da fáscia plantar

28.11.04.AH.00 Secção profunda das estruturas plantares (Op. de Steindler)

28.11.04.AI.00 Tenotomia dum tendão do pé ou dedo

28.11.04.AJ.00 Tenotomia dum tendão do pé, de vários dedos

28.11.04.AK.00 Tenoplastias com enxerto, 1 tendão

28.11.04.AL.00 Tenoplastias com enxerto, 2 tendões

28.11.04.AM.00 Tenoplastias com enxerto, 3 ou mais tendões

28.11.05. Cirurgia de algumas deformidades

28.11.05.AA.00 Tratamento do pé boto

28.11.05.AB.00 Tratamento do astrágalo vertical

28.11.05.AC.00 Tratamento do antepé aduto (metarsus varus)
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28.11.05.AD.00 Tratamento de defeitos no antepé e dedos

28.11.05.AE.00 Tratamento do pé plano valgo 

28.11.05.AF.00 Tratamento de outros defeitos do tarso

28.12. Diversos e anotações

28.12.01. Cirurgia ósteo-articular

28.12.01.AA.00 Colheita de enxerto cortico-esponjoso, como adjuvante de uma cirurgia

28.12.01.AB.00 Tratamento de quisto, ou outros defeitos ósseos circunscritos, por esvaziamento e preenchimento com enxerto 

ósseo, no ombro e anca (inclui colheita de enxerto)

28.12.01.AC.00 Tratamento de quisto, ou outros defeitos ósseos circunscritos, por esvaziamento e preenchimento com enxerto 

ósseo, na zona média dos membros (inclui colheita de enxerto)

28.12.01.AD.00 Tratamento de quisto, ou outros defeitos ósseos circunscritos, por esvaziamento e preenchimento com enxerto 

ósseo, na mão e no pé (inclui colheita de enxerto)

28.12.01.AE.00 Transposição óssea

28.12.01.AF.00 Trepanação óssea

28.12.02. Extração de material de osteossíntese ou de tração esquelética

28.12.02.AA.00 Por via percutânea

28.12.02.AB.00 Por abordagem do plano ósseo: 40% do valor que lhe corresponde na osteossíntese simples (sem colocação de 

enxerto).

28.12.02.AC.00 Redução e fixação percutânea de fraturas, luxações ou fraturas luxações em casos não considerados 

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

28.12.03. Alongamento de ossos longos

28.12.03.AA.00 Alongamento ósseo (1º tempo)

28.12.03.AB.00 Alongamento ósseo (tempos subsequentes)

28.12.04. Cirurgia dos tecidos moles

28.12.04.AA.00 Fasciotomias por síndrome de compartimento

28.12.04.AB.00 Excisão de tumores benignos do sistema músculo esquelético

28.12.04.AC.00 Excisão de tumores malignos de tecidos moles

29. APARELHO RESPIRATÓRIO

29.01. Nariz, fossas nasais, seios perinasais

29.01.00.AA.00 Extração de corpos estranhos das fossas nasais sob anestesia geral

29.01.00.AB.00 Excisão de pequenos tumores / pólipos nasais sob anestesia geral

29.01.00.AC.00 Eletrocoagulação dos cornetos unilateral

29.01.00.AD.00 Turbinectomia unilateral

29.01.00.AE.00 Turbinectomia bilateral 

29.01.00.AF.00 Exérese de quisto naso-vestibular

29.01.00.AG.00 Correção da sinéquia nasal

29.01.00.AH.00 Punção do seio maxilar

29.01.00.AI.00 Punção do seio maxilar, bilateral

29.01.00.AJ.00 Punção do seio maxilar com colocação de dreno

29.01.00.AK.00 Punção do seio maxilar com colocação de dreno bilateral

29.01.00.AL.00 Punção/ Drenagem do seio frontal por via externa

29.01.00.AM.00 Operação de rinofima

29.01.00.AN.00 Laqueação das artérias etmoidais por via externa                                                                                                                                                                                   

29.01.00.AO.00 Turbinoplastia unilateral                                                                                                

29.01.00.AP.00 Turbinoplastia bilateral                                                                                                

29.01.00.AQ.00 Ressecção submucosa do septo

29.01.00.AR.00 Septoplastia (ato isolado)

29.01.00.AS.00 Septorrinoplastia

29.01.00.AT.00 Rinoplastia completa

29.01.00.AU.00 Rinoplastia da ponta

29.01.00.AV.00 Rinoplastia das asas

29.01.00.AW.00 Plastia de perfuração septal (1º tempo)
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29.01.00.AX.00 Plastia de perfuração septal (tempos subsequentes)

29.01.00.AY.00 Etmoidectomia anterior unilateral sob micro/ endoscopia (inclui a septoplastia se necessário)

29.01.00.AZ.00 Etmoidectomia anterior bilateral sob micro/ endoscopia (inclui a septoplastia se necessário)

29.01.00.BA.00 Fronto-etmoido-esfenoidectomia unilateral sob micro/ endoscopia (inclui a septoplastia se necessário)

29.01.00.BB.00 Fronto-etmoido-esfenoidectomia bilateral sob micro/ endoscopia (inclui a septoplastia se necessário)

29.01.00.BC.00 Cirurgia do seio frontal por via externa                  

29.01.00.BD.00 Etmoidectomia por via externa

29.01.00.BE.00 Caldwell-Luc unilateral

29.01.00.BF.00 Caldwell-Luc bilateral

29.01.00.BG.00 Cirurgia do seio maxilar por via externa (Caldwell)

29.01.00.BH.00 Cirurgia do seio maxilar bilateral por via externa (Caldwell)

29.01.00.BI.00 Abordagem da fossa pterigo-palatina por via trans-antral                                                                                            

29.01.00.BJ.00 Tratamento cirúrgico de imperfuração choanal via endonasal

29.01.00.BK.00 Tratamento cirúrgico de imperfuração choanal, outras vias

29.01.00.BL.00 Cirurgia orbitária sob endoscopia

29.01.00.BM.00 Dacriocistorrinostomia sob micro/ endoscopia

29.01.00.BN.00 Maxilectomia parcial (andar médio/ andar inferior)

29.01.00.BO.00 Maxilectomia total sem exenteração da órbita

29.01.00.BP.00 Maxilectomia total com exenteração da órbita

29.01.00.BQ.00 Cirurgia do andar anterior da base do crânio sob micro/ endoscopia

29.01.00.BR.00 Ressecção de angiofibroma naso-faringeo

29.01.00.BS.00 Rinectomia parcial

29.01.00.BT.00 Rinectomia, total

29.02. Laringe

29.02.01. Laringe (via externa)

29.02.01.AA.00 Cordectomia

29.02.01.AB.00 Laringectomia fronto-lateral

29.02.01.AC.00 Laringectomia total simples

29.02.01.AD.00 Laringectomia supra glótica com esvaziamento

29.02.01.AE.00 Hemilaringectomia

29.02.01.AF.00 Cricohioidopexia / cricohioidoepiglotopexia

29.02.01.AG.00 Laringectomia sub-total

29.02.01.AH.00 Laringectomia (total ou parcial) com esvaziamento cervical unilateral

29.02.01.AI.00 Laringectomia (total ou parcial) com esvaziamento cervical bilateral

29.02.01.AJ.00 Faringo-laringectomia com esvaziamento sem reconstrução

29.02.01.AK.00 Faringo-laringectomia com esvaziamento, com reconstrução

29.02.01.AL.00 Aritenoidectomia com cordopexia

29.02.01.AM.00 Tireoplastias

29.02.01.AN.00 Correção de fraturas da cartilagem tiroide

29.02.01.AO.00 Aumentos e reduções da cartilagem tiroide

29.02.02. Laringe (via endoscópica)

29.02.02.AA.00 Microcirurgia laríngea convencional (lesões congénitas e lesões minor da laringe) (ato isolado)

29.02.02.AB.00 Cordopexia

29.02.02.AC.00 Supraglotoplastia

29.02.02.AD.00 Epiglotectomia

29.02.02.AE.00 Epiglotectomia com exérese do espaço pré epiglótico

29.02.02.AF.00 Exérese de quistos de retenção/laringocelos
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29.02.02.AG.00 Injeção de materiais nas cordas vocais

29.02.02.AH.00 Colocação de moldes endolaringeos

29.02.02.AI.00 Cordectomias

29.02.02.AJ.00 Cordectomias alargadas a comissura anterior ou aritenoide

29.02.02.AK.00 Exérese de dois ou mais andares da laringe com ou sem remoção de cartilagem

29.03. Traqueia e brônquios

29.03.00.AA.00 Traqueotomia (ato isolado)

29.03.00.AB.00 Traqueotomia percutânea

29.03.00.AC.00 Cricotiroidotomia (ato isolado)

29.03.00.AD.00 Encerramento simples de traqueostomia

29.03.00.AE.00 Confeção de fístula fonatória secundaria

29.03.00.AF.00 Tratamento de estenose laringo-traqueal (1º tempo)

29.03.00.AG.00 Tratamento de estenose laringo-traqueal (cada tempo subsequente)

29.03.00.AH.00 Broncotomia

29.03.00.AI.00 Broncoplastia

29.03.00.AJ.00 Anastomose traqueo-brônquica ou bronco-brônquica

29.03.00.AK.00 Sutura de ferida brônquica

29.03.00.AL.00 Fístula traqueo-ou bronco-esofágica, tratamento cirúrgico

29.03.00.AM.00 Remoção de corpos estranhos por via endoscópica

29.04. Pulmões e Pleura

29.04.00.AA.00 Drenagem pleural (ato isolado)

29.04.00.AB.00 Drenagem pleural por empiema com ressecção costal

29.04.00.AC.00 Toracotomia / Toracoscopia diagnóstica (ato isolado)

29.04.00.AD.00 Toracotomia / Toracoscopia para tratamento de ferida aberta do tórax

29.04.00.AE.00 Toracotomia / Toracoscopia para tratamento de pneumotórax espontâneo

29.04.00.AF.00 Pneumectomia

29.04.00.AG.00 Pneumectomia com esvaziamento ganglionar mediastinico 

29.04.00.AH.00 Lobectomia

29.04.00.AI.00 Bilobectomia 

29.04.00.AJ.00 Segmentectomia

29.04.00.AK.00 Ressecção em cunha, única ou múltipla

29.04.00.AL.00 Ressecção pulmonar com ressecção de parede torácica 

29.04.00.AM.00 Toracoplastia 

29.04.00.AN.00 Exérese de tumor da pleura

29.04.00.AO.00 Descorticação pulmonar

29.04.00.AP.00 Pleurodese / Pleurectomia parietal

30. SISTEMA CARDIO-VASCULAR

30.01. Coração, pericárdio e grandes vasos intratorácicos (com ou sem CEC)

30.01.00.AA.00 Encerramento do canal arterial

30.01.00.AB.00 Banding da artéria pulmonar

30.01.00.AC.00 Operação de Blalock e outros shunts sistémico-pulmonares

30.01.00.AD.00 Focalização de MAPCAS

30.01.00.AE.00 Correção de anel vascular

30.01.00.AF.00 Shunt cavo-pulmonar

30.01.00.AG.00 Operação de Blalock-Hanlon

30.01.00.AH.00 Correção de coartação da aorta torácica

30.01.00.AI.00 Correção de interrupção do arco aórtico

30.01.00.AJ.00 Reparação de aneurisma/rotura traumática da aorta torácica

30.01.00.AK.00 Valvulotomia aórtica

30.01.00.AL.00 Pericardiotomia - via subxifoideia
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30.01.00.AM.00 Construção de janela pleuropericárdica

30.01.00.AN.00 Pericardiectomia sem CEC

30.01.00.AO.00 Pericardiectomia com CEC

30.01.00.AP.00 Valvulotomia mitral

30.01.00.AQ.00 Sutura de feridas cardíacas

30.01.00.AR.00 Cirurgia de implantação epicárdica de sistemas de pacemaker / disfibrilhação automática

30.01.00.AS.00 Bypass coronário com anastomose distal de artéria mamária interna com ou sem CEC

30.01.00.AT.00 Bypass coronário com anastomose distal com conduto venoso com ou sem CEC

30.01.00.AU.00 Bypass coronário com anastomose distal com outro conduto arterial com ou sem CEC

30.01.00.AV.00 Ressecção de aneurisma do VE

30.01.00.AW.00 Tratamento de rotura do septo IV ou parede livre após enfarte

30.01.00.AX.00 Substituição ou plastia da válvula tricúspide por cirurgia convencional 

30.01.00.AY.00 Substituição ou plastia da válvula tricúspide transcatéter (inclui todos os procedimentos necessários)

30.01.00.AZ.00 Substituição ou plastia da válvula pulmonar por cirurgia convencional

30.01.00.BA.00 Substituição ou plastia da válvula pulmonar transcatéter (inclui todos os procedimentos necessários)

30.01.00.BB.00 Plastia da válvula aórtica por cirurgia convencional

30.01.00.BC.00 Plastia da válvula aórtica transcatéter (inclui todos os procedimentos necessários)

30.01.00.BD.00 Implantação de prótese valvular aórtica por cirurgia convencional 

30.01.00.BE.00 Implantação de prótese valvular aórtica transcatéter (inclui todos os procedimentos necessários)

30.01.00.BF.00 Plastia da válvula mitral por cirurgia convencional

30.01.00.BG.00 Plastia da válvula mitral transcatéter (inclui todos os procedimentos necessários)

30.01.00.BH.00 Implantação de prótese valvular mitral por cirurgia convencional

30.01.00.BI.00 Implantação de prótese valvular mitral transcatéter (inclui todos os procedimentos necessários)

30.01.00.BJ.00 Operação de Ross

30.01.00.BK.00 Excisão de tumores de coração

30.01.00.BL.00 Encerramento de comunicação inter auricular

30.01.00.BM.00 Encerramento de comunicação interventricular

30.01.00.BN.00 Correção de estenose da artéria pulmonar

30.01.00.BO.00 Correção de malformação congénita de uma artéria coronária

30.01.00.BP.00 Correção de canal AV parcial/Ostium Primum

30.01.00.BQ.00 Correção de canal AV completo

30.01.00.BR.00 Correção de Tetralogia de Fallot simples

30.01.00.BS.00 Correção de obstrução da câmara de saída VE

30.01.00.BT.00 Substituição da aorta ascendente e válvula aórtica c/ tubo valvulado ou homoenxerto (op. de Bentall)

30.01.00.BU.00 Cirurgia do arco aórtico

30.01.00.BV.00 Outras cirurgias para correção total de cardiopatias congénitas complexas

30.01.00.BW.00 Colocação percutânea de dispositivo de assistência cardio-circulatória, v.g. balão intra-aórtico para contrapulsação

30.01.00.BX.00 Remoção percutânea de dispositivo de assistência cardio-circulatória, v.g. balão intra-aórtico para contrapulsação

30.01.00.BY.00 Controle percutânea de dispositivo de assistência cardio-circulatória, v.g. balão intra-aórtico para contrapulsação

30.01.00.BZ.00 Assistência circulatória por balão intra-aórtico

30.01.00.CA.00 Cirurgia da raiz da aorta (reimplantação/David ou remodelagem/Yacoub)

30.01.00.CB.00 Tratamento cirúrgico da fibrilação auricular paroxística

30.01.00.CC.00 Tratamento cirúrgico da fibrilação auricular persistente

30.01.00.CD.00 Encerramento do apêndice auricular esquerdo

30.01.00.CE.00 Substituição aorta ascendente
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30.01.00.CF.00 Transplante cardíaco

30.01.00.CG.00 Cardiectomia para transplante

30.01.00.CH.00 Transplante cardiopulmonar

30.01.00.CI.00 Endartrectomia cirúrgica das artérias pulmonares

30.01.00.CJ.00 Reconstrução auricular

30.01.00.CK.00 Correção anomalia Ebstein

30.01.00.CL.00 Cirurgia reconstructora anel valvular

30.01.00.CM.00 Colocação de CEC, ECMO ou assistência circulatória de curta duração

30.01.00.CN.00 Remoção de CEC, ECMO ou assistência circulatória de curta duração

30.01.00.CO.00 Colocação de assistência circulatória de longa duração

30.01.00.CP.00 Remoção de assistência circulatória de longa duração

30.01.00.CQ.00 Endartrectomia aorta ascendente

30.01.00.CR.00 Embolectomia cirúrgica das artérias pulmonares

30.01.00.CS.00 Cirurgia endovascular aorta torácica descendente

30.01.00.CT.00 Cirurgia aorta torácica descendente aberta

30.02. Cirurgia arterial direta

30.02.01. Embolectomia ou Tromboembolectomia (cateter de Fogarty)

30.02.01.AA.00 Troncos supra-aorticos (carótida e TABC)

30.02.01.AB.00 Artérias dos membros-incisão única

30.02.01.AC.00 Artérias dos membros-incisão múltipla

30.02.01.AD.00 Bifurcação aórtica

30.02.01.AE.00 Artérias viscerais

30.02.02. Desobstrução arterial (tromboendarterectomia e/ou arterioplastia)

30.02.02.AA.00 Artéria carótida, via cervical

30.02.02.AB.00 Artéria carótida, via torácica

30.02.02.AC.00 Tronco arterial braquiocefálico

30.02.02.AD.00 Artérias subclavias, via cervical

30.02.02.AE.00 Artérias subclavias, via torácica ou combinada

30.02.02.AF.00 Artéria vertebral

30.02.02.AG.00 Artéria do membro superior

30.02.02.AH.00 Aorta abdominal

30.02.02.AI.00 Ramos viscerais da aorta

30.02.02.AJ.00 Artérias ilíacas: unilateral sem desobstrução aórtica, via abdominal ou extraperitoneal

30.02.02.AK.00 Artérias ilíacas: unilateral sem desobstrução aórtica, via inguinal (anéis)

30.02.02.AL.00 Bilateral, em combinação com a aorta

30.02.02.AM.00 Bilateral, sem desobstrução aórtica, via abdominal

30.02.02.AN.00 Bilateral, sem desobstrução aórtica, via inguinal (anéis)

30.02.02.AO.00 Artéria femoral comum ou profunda

30.02.02.AP.00 Artérias femoral superficial ou poplítea ou tronco tibioperoneal segmentar

30.02.03. Pontes ou enxertos de interposição

30.02.03.AA.00 Revascularização de artéria cerebral extra-craniana (via cervical)

30.02.03.AB.00 Revascularização de artéria cerebral extra-craniana (via torácica)

30.02.03.AC.00 Subclavio-subclavia ou axilar

30.02.03.AD.00 Aorto-subclavia

30.02.03.AE.00 Revascularização múltipla de troncos supra-aorticos a partir da aorta

30.02.03.AF.00 Axilo-femoral unilateral

30.02.03.AG.00 Axilo-bifemoral

30.02.03.AH.00 Revascularização de um ramo visceral da aorta

30.02.03.AI.00 Revascularização múltipla de ramos viscerais da aorta

30.02.03.AJ.00 Aorto-iliaco unilateral
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30.02.03.AK.00 Aorto-iliaco bilateral

30.02.03.AL.00 Aorto-femoral ou aorto-poplíteo unilateral

30.02.03.AM.00 Aorto-femoral ou aorto-poplíteo bilateral

30.02.03.AN.00 Aorto-iliofemoral unilateral

30.02.03.AO.00 Aorto-iliofemoral bilateral

30.02.03.AP.00 Aorto-femoropoplíteo unilateral

30.02.03.AQ.00 Aorto-femoropoplíteo bilateral

30.02.03.AR.00 Ilio- femoral via anatómica

30.02.03.AS.00 Ilio-femoral via extra anatómica

30.02.03.AT.00 Femoro-popliteo ou femoro-femoral unilateral

30.02.03.AU.00 Femoro- femoral cruzado

30.02.03.AV.00 Ilio-iliaco

30.02.03.AW.00 Femoro-distal

30.02.03.AX.00 Poplíteo-distal

30.02.03.AY.00 Artérias dos membros superiores

30.02.03.AZ.00 Artérias genitais

30.02.04. Cirurgia endovascular

30.02.04.AA.00 Angioplastia com colocação de stent da carótida interna ou externa por doença oclusiva

30.02.04.AB.00 Angioplastia com colocação de stent dos troncos supra-aórticos (carótida primitiva, tronco arterial braquicefálico, 

subclávia) por doença oclusiva

30.02.04.AC.00 Angioplastia com ou sem colocação de stent em artérias do membro superior (axilar, umeral, radial e cubital)

30.02.04.AD.00 Angioplastia com colocação de stent da aorta torácica ou abdominal por doença oclusiva

30.02.04.AE.00 Angioplastia (com ou sem colocação de stent) das artérias renais por doença oclusiva

30.02.04.AF.00 Angioplastia (com ou sem colocação de stent) das artérias esplâncnicas por doença oclusiva

30.02.04.AG.00 Angioplastia (com ou sem colocação de stent) das artérias ilíacas ou femoral comum por doença oclusiva

30.02.04.AH.00 Angioplastia (com ou sem colocação de stent) das artérias femoral superficial e popliteia por doença oclusiva, com 

extensão até 10 cm

30.02.04.AI.00 Angioplastia (com ou sem colocação de stent) das artérias femoral superficial e popliteia por doença oclusiva, com 

extensão superior a10 cm

30.02.04.AJ.00 Angioplastia (com ou sem colocação de stent) em mais do que um território do mesmo membro

30.02.04.AK.00 Angioplastia (com ou sem colocação de stent) das artérias do sector tíbio-peroneal por doença oclusiva

30.02.05. Tratamento cirúrgico de aneurismas arteriais e arteriovenosos com restabelecimento da continuidade - Cirurgia 

convencional

30.02.05.AA.00 Arco aórtico, com proteção por C.E.C. ou pontes (incluindo toda a equipa médica)

30.02.05.AB.00 Aorta descendente torácica e/ou abdominal; incluindo ramos viscerais, sem C.E.C. (aorta toracoabdominal)

30.02.05.AC.00 Aorta descendente, torácica e abdominal, incluindo ramos viscerais, com C.E.C. (incluindo a equipa médica)

30.02.05.AD.00 Carótidas via cervical

30.02.05.AE.00 Carótidas via toracocervical

30.02.05.AF.00 Carótidas via toracocervical, com C.E.C. ou ponte (incluindo toda a equipa médica)

30.02.05.AG.00 Tronco braquiocefálico

30.02.05.AH.00 Artérias subclavias, via cervical ou axilar

30.02.05.AI.00 Artérias subclavias, via toracocervical

30.02.05.AJ.00 Artérias axilar e restantes do membro superior

30.02.05.AK.00 Aorta abdominal infra-renal

30.02.05.AL.00 Ramos viscerais da aorta

30.02.05.AM.00 Artérias ilíacas

30.02.05.AN.00 Artérias femorais ou poplíteas

30.02.05.AO.00 Outras artérias dos membros
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30.02.05.AP.00 Reparação das lesões da dissecção da aorta, tipo distal na porta de entrada

30.02.05.AQ.00 Reparação das lesões da dissecção da aorta, tipo distal na porta de entrada, nos ramos viscerais da aorta

30.02.05.AR.00 Reparação das lesões da dissecção da aorta, tipo distal na porta de entrada, na circulação dos membros inferiores

30.02.06. Tratamento cirúrgico de aneurismas arteriais e arteriovenosos com restabelecimento da continuidade - Cirurgia 

endovascular

30.02.06.AA.00 Angioplastia com colocação de stent da aorta torácica para tratamento de dissecção aórtica (inclui extensão aórtica 

com stents)

30.02.06.AB.00 Artérias carótidas

30.02.06.AC.00 Arco aórtico e Aorta torácica descendente

30.02.06.AD.00 Aorta toracoabdominal com técnica fenestrada/ramificada

30.02.06.AE.00 Aorta abdominal infra-renal (ou aorto-ilíaca)

30.02.06.AF.00 Artérias ilíacas isoladas

30.02.06.AG.00 Artérias viscerais do abdómen

30.02.06.AH.00 Artérias do membro inferior

30.02.06.AI.00 Artérias do membro superior

30.02.07. Traumatismos vasculares - Cirurgia convencional

30.02.07.AA.00 No pescoço

30.02.07.AB.00 No tórax com C.E.C. ou ponte

30.02.07.AC.00 No tórax sem C.E.C. ou ponte

30.02.07.AD.00 No abdómen, aorta acima de renais

30.02.07.AE.00 No abdómen, aorta abaixo de renais ou ilíacas

30.02.07.AF.00 Ramos viscerais da aorta

30.02.07.AG.00 Nos membros, simples

30.02.08. Traumatismos vasculares - Cirurgia Endovascular

30.02.08.AA.00 Aorta torácica descendente

30.02.08.AB.00 Vasos cervicais

30.02.08.AC.00 Vasos abdominais e pélvicos

30.02.08.AD.00 Vasos dos membros

30.02.09. Exploração arterial, não seguida de cirurgia reconstrutiva, com ou sem adventicectomia ou lise de aderências ou 

compressões

30.02.09.AA.00 Artérias carótidas, exploração simples

30.02.09.AB.00 Artérias carótidas, libertação e fixação para tratamento de angulações

30.02.09.AC.00 Artérias do tórax

30.02.09.AD.00 Artérias do abdómen e pelve

30.02.09.AE.00 Artérias dos membros

30.02.10. Exploração por hemorragia ou trombose pós-operatória (hemostase ou desobstrução)

30.02.10.AA.00 Artérias do pescoço

30.02.10.AB.00 Artérias intratorácicas

30.02.10.AC.00 Artérias abdominais

30.02.10.AD.00 Artérias dos membros

30.02.11. Laqueação de artérias – Excisão de enxerto

30.02.11.AA.00 Artéria maxilar interna na fossa pterigopalatina

30.02.11.AB.00 Artéria etmoidal anterior, via intraorbitária

30.02.11.AC.00 Artérias do pescoço

30.02.11.AD.00 Artérias do tórax

30.02.11.AE.00 Artérias abdominais

30.02.11.AF.00 Excisão de prótese entre a aorta e artérias do membro inferior

30.02.11.AG.00 Excisão de prótese entre a aorta e artérias do membro inferior, entre a aorta e troncos supraaorticos

30.02.11.AH.00 Artérias dos membros
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30.02.11.AI.00 Tratamento da fístula aorto-digestiva ou aortocava

30.03. Cirurgia indireta da isquemia

30.03.01. Cirurgia do sistema nervoso simpático

30.03.01.AA.00 Simpaticectomia lombar

30.03.01.AB.00 Simpaticectomia cervicodorsal

30.03.01.AC.00 Simpaticectomia torácica superior (via axilar ou transpleural)

30.03.02. Cirurgia do síndroma do desfiladeiro torácico

30.03.02.AA.00 Ressecção de costela cervical, unilateral

30.03.02.AB.00 Ressecção da 1ª. costela, unilateral

30.03.02.AC.00 Cirurgia de correção do síndrome do desfiladeiro sem ressecçaõ de costelas

30.04. Cirurgia das veias

30.04.01. Trombectomia venosa, direta ou por cateter

30.04.01.AA.00 Veias cava inferior, ilíacas, femorais e poplíteas, via abdominal

30.04.01.AB.00 Grandes veias do tórax

30.04.01.AC.00 Veias dos membros (via periférica)

30.04.01.AD.00 Veias viscerais abdominais

30.04.02. Pontes ou enxertos de interposição

30.04.02.AA.00 Veias do pescoço

30.04.02.AB.00 Grandes veias do tórax

30.04.02.AC.00 Veia cava inferior acima das veias renais

30.04.02.AD.00 Restantes veias do abdómen

30.04.02.AE.00 Veias dos membros

30.04.02.AF.00 Enxerto do segmento venoso valvulado

30.04.02.AG.00 Valvuloplastias

30.04.02.AH.00 Operação de Palma e similares

30.04.03. Reparação de feridas venosas por sutura ou anastomose

30.04.03.AA.00 Veias do pescoço

30.04.03.AB.00 Veias dos membros

30.04.03.AC.00 Veias do tórax

30.04.03.AD.00 Grandes veias abdominais e pélvicas

30.04.04. Interrupções, laqueações e excisões venosas

30.04.04.AA.00 Colheita de veia para BY-PASS

30.04.04.AB.00 Colheita de veia para angioplastia

30.04.04.AC.00 Laqueação de veias do pescoço

30.04.04.AD.00 Interrupção da veia cava inferior por laqueação, plicatura, ou agrafe

30.04.04.AE.00 Interrupção de veia ilíaca

30.04.04.AF.00 Interrupção de veia femoral

30.04.04.AG.00 Laqueação isolada da croça da veia safena interna ou externa

30.04.04.AH.00 Laqueação da croça da veia safena interna ou externa + excisão da veia safena interna ou externa com ou sem 

laqueação de comunicantes / perfurantes, com ou sem excisão de segmentos venosos, por via convencional ou 

endovascular
30.04.04.AI.00 Laqueação da croça das veias safenas interna e externa + excisão das veias safenas interna e externa, com ou sem 

laqueação de comunicantes / perfurantes, com ou sem excisão de segmentos venosos, por via convencional ou 

endovascular
30.04.04.AJ.00 Excisão do eixo da veia safena interna ou externa, sem laqueação de croças, com ou sem laqueação de 

comunicantes / perfurantes, com ou sem excisão de segmentos venosos, por via convencional ou endovascular

30.04.04.AK.00 Laqueação de comunicantes / perfurantes e/ou excisão de segmentos venosos, por via convencional ou 

endovascular (ato isolado)

30.04.04.AL.00 Laqueação da croça da veia safena interna ou externa + laqueação de comunicantes / perfurantes com ou sem 

excisão de segmentos venosos, por via convencional ou endovascular
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30.04.04.AM.00 Laqueação das croças das veias safena interna e externa + laqueação de comunicantes / perfurantes com ou sem 

excisão de segmentos venosos, por via convencional ou endovascular

30.04.04.AN.00 Revisão de laqueação de croça de veia safena interna ou externa em recidiva de varizes

30.04.04.AO.00 Revisão de laqueação de croça de veia safena interna ou externa em recidiva de varizes em ambas as veias de um 

membro

30.04.04.AP.00 Laqueação subfascial de perfurantes (operação isolada)

30.04.05. Cirurgia da hipertensão portal

30.04.05.AA.00 Via torácica, intraesofágica

30.04.05.AB.00 Via abdominal, extragastrica

30.04.05.AC.00 Via abdominal, intra e extragastrica

30.04.05.AD.00 Desconexão Azigo-Portal

30.04.05.AE.00 Operação de Sugiura

30.04.05.AF.00 Via abdominal, transsecção esofágica ou plicatura com anastomose (instrumento mecânico)

30.04.05.AG.00 Via abdominal, ressecção gástrica

30.04.05.AH.00 Porto-cava termino-lateral

30.04.05.AI.00 Porto-cava latero-lateral

30.04.05.AJ.00 Porto-cava em H

30.04.05.AK.00 Esplenorenal proximal (anastomose direta)

30.04.05.AL.00 Esplenorenal distal (op. Warren) ou espleno cava distal

30.04.05.AM.00 Esplenorenal distal (op. Warren) ou espleno cava distal

30.04.05.AN.00 Esplenorenal em H

30.04.05.AO.00 Esplenorenal em H

30.04.05.AP.00 Mesenterico-cava – iliaca-ovarica ou renal

30.04.05.AQ.00 Anastomose Mesenterico-cava 

30.04.05.AR.00 Mesenterico-cava em H

30.04.05.AS.00 Mesenterico-cava em H

30.04.05.AT.00 Coronário-cava (op. Inokuchi)

30.04.05.AU.00 Coronário-cava (op. Inokuchi)

30.04.05.AV.00 Outras anastomoses atípicas

30.04.05.AW.00 Outras anastomoses atípicas

30.04.05.AX.00 Arterialização do fígado

30.04.05.AY.00 Arterialização do fígado

30.04.06. Cirurgia endovascular

30.04.06.AA.00 Colocação de filtro na veia cava inferior por via percutânea

30.04.06.AA.00 Tratamento endovascular do varicocelo pélvico

30.04.06.AB.00 Remoção de filtro temporário da veia cava inferior.

30.04.06.AC.00 Tratamento endovascular com ou sem stent de obstruções do sistema venoso

30.04.06.AD.00 Tratamento endovascular com ou sem stent de obstruções do sistema venoso, com exploração venosa direta e 

endoflebectomias complementares (inclui FAV)

30.05. Cirurgia do sistema linfático

30.05.01. Tratamento cirúrgico do linfedema

30.05.01.AA.00 Excisão-enxerto

30.05.01.AB.00 Enxerto pediculado

30.05.01.AC.00 Operação de Thompson

30.05.01.AD.00 Epiploplastia

30.05.01.AE.00 Implantação de fios ou outro material para incrementar a drenagem linfática

30.05.01.AF.00 Anastomose linfovenosa

30.05.01.AG.00 Anastomose linfovenosa, duas ou mais

30.05.02. Laqueação linfática

30.05.02.AA.00 Canal torácico, via cervical
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30.05.02.AB.00 Canal torácico, via torácica

30.05.02.AC.00 Membros

30.05.03. Reparação de vaso linfático

30.05.03.AA.00 Sutura ou anastomose do canal torácico, via cervical

30.05.03.AB.00 Sutura ou anastomose do canal torácico, via torácica

30.06. Estabelecimento de fistulas arteriovenosas e pontes (shunts) externas para hemodiálise e outros fins terapêuticos

30.06.00.AA.00 Ponte (Shunt) exterior

30.06.00.AB.00 Fistula arteriovenosa no punho

30.06.00.AC.00 Fistula arteriovenosa no cotovelo

30.06.00.AD.00 Ponte arterio-arterial ou arterio-venosa (não inclui o custo de op. acessória ou de prótese)

30.06.00.AE.00 Remoção sub-total de ponte arterio-arterial ou arterio-venosa

30.06.00.AF.00 Remoção total de ponte arterio-arterial ou arterio-venosa (inclui a reconstrução arterial)

30.06.00.AG.00 Cirurgia das complicações dos acessos vasculares com continuidade do acesso

30.06.00.AH.00 Cirurgia das complicações dos acessos vasculares, com sacrifício do acesso vascular  

30.06.00.AI.00 Introdução de cateter i.v. central com ou sem tunelização ou em posição subcutânea

30.06.00.AJ.00 Remoção de cateter i.v. com tunelização ou em posição subcutânea

30.07. Tratamento de malformações vasculares

30.07.00.AA.00 Embolização de malformações vasculares por via arterial ou venosa

30.07.00.AB.00 Embolização de malformações vasculares por via arterial e venosa

30.07.00.AC.00 Embolização de malformações vasculares por punção direta

30.07.00.AD.00 Ressecção cirúrgica

30.08. Cirurgia da impotência vasculogenica

30.08.00.AA.00 Revascularização da artéria hipogástrica

30.08.00.AB.00 Revascularização do pénis

30.08.00.AC.00 Revascularização do pénis, com microcirurgia

30.08.00.AD.00 Correção de drenagem venosa do pénis

30.09. Cateterismo vascular

30.09.01. Cateterismo venoso percutâneo

30.09.01.AA.00 Veia cava superior

30.09.01.AB.00 Coração direito ou artéria pulmonar

30.09.01.AC.00 Veias cervicais

30.09.01.AD.00 Veias renais

30.09.01.AE.00 Veias supra-hepáticas

30.09.01.AF.00 Veias intra-hepática

30.09.01.AG.00 Veia aferente do sistema porta

30.09.01.AH.00 Veias dos membros

30.09.02. Cateterismo arterial percutâneo (cateter não incluído)

30.09.02.AA.00 Carótida

30.09.02.AB.00 Artéria vertebral

30.09.02.AC.00 Artéria do membro superior ou inferior

30.09.02.AD.00 Aorta

30.09.03. Cateterismo arterial com descoberta (cateter não incluído)

30.09.03.AA.00 Carótida

30.09.03.AB.00 Artéria dos membros

30.09.04. Cateterismo linfático

30.09.04.AA.00 Canal torácico

30.09.04.AB.00 Vasos linfáticos de membros (superiores e inferiores)

31. SISTEMA HEMOLINFOPOIÉTICO

31.01. Baço
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31.01.00.AA.00  Esplenectomia (total ou parcial) ou esplenorrafia, por via convencional ou laparoscópica

31.02. Gânglios e vasos linfáticos

31.02.00.AA.00 Drenagem de abcesso ganglionar 

31.02.00.AB.00 Excisão de gânglio linfático subcutâneo (qualquer nº na mesma incisão)

31.02.00.AC.00 Excisão de gânglio linfático profundo

31.02.00.AD.00 Excisão de linfangioma quistico (Exceptuando parótida)

31.02.00.AE.00 Excisão de linfangioma quístico cervico-parótideo

31.02.00.AF.00 Esvaziamento suprahioideu, unilateral

31.02.00.AG.00 Esvaziamento suprahioideu, bilateral

31.02.00.AH.00 Esvaziamento cervical radical

31.02.00.AI.00 Esvaziamento cervical radical, bilateral

31.02.00.AJ.00 Esvaziamento cervical conservador, unilateral

31.02.00.AK.00 Esvaziamento cervical conservador, bilateral

31.02.00.AL.00 Esvaziamento axilar

31.02.00.AM.00 Esvaziamento inguinal, unilateral

31.02.00.AN.00 Esvaziamento inguinal e pélvico em continuidade, unilateral

31.02.00.AO.00 Esvaziamento pélvico unilateral

31.02.00.AP.00 Esvaziamento pélvico bilateral

31.02.00.AQ.00  Esvaziamento retroperitoneal (aorto-renal e pélvico)

32. MEDIASTINO E DIAFRAGMA

32.00.00.AA.00 Mediastinotomia transesternal exploradora

32.00.00.AB.00 Mediastinotomia transtorácica exploradora

32.00.00.AC.00 Exérese de tumor do mediastino

32.00.00.AD.00 Tratamento de hérnia do hiato por via abdominal

32.00.00.AE.00 Tratamento de hérnia do hiato por via torácica

32.00.00.AF.00 Tratamento de rotura traumática do diafragma

32.00.00.AG.00 Tratamento de hérnia de Bochdalek

32.00.00.AH.00 Imbricação do diafragma por eventração

32.00.00.AI.00 Tratamento de hérnia de Morgagni

32.00.00.AJ.00 Ressecção de diafragma (por tumor ou perfuração inflamatória)

32.00.00.AK.00 Reparação do diafragma com prótese

32.00.00.AL.00 Reparação do diafragma com prótese

32.00.00.AM.00 Esvaziamento ganglionar mediastínico

33. ESTRUTURAS DENTO-ALVEOLARES

33.01. Profilaxia

33.01.00.AA.00 Selamento de fissuras (por quadrante)

33.01.01. Aplicação de fármacos

33.01.01.AA.00 Aplicação tópica de fluoretos

33.01.01.AB.00 Aplicação tópica de vernizes fluoretados

33.01.01.AC.00 Aplicação tópica de fosfato de caseína

33.01.01.AD.00 Aplicação de revelador de placa

33.01.01.AE.00 Aplicação de agente dessensibilizante

33.01.02. Promoção de saúde oral

33.01.02.AA.00 Instrução e motivação de higiene oral no adulto

33.01.02.AB.00 Instrução e motivação de higiene oral na criança

33.01.02.AC.00 Aconselhamento (ex: nutricional, antitabágico)

33.01.02.AD.00 Confeção e adaptação de «goteira» protetora

33.01.02.AE.00 Confeção e adaptação de «goteira» para aplicação de fármacos

33.02. Dentisteria operatória

33.02.01. Restaurações provisórias ou definitivas

65/154



Nomenclatura dos Atos Médicos - Tabela Codificada

Código Texto

33.02.01.AA.00 Restauração direta de uma face

33.02.01.AB.00 Restauração direta de duas faces

33.02.01.AC.00 Restauração direta de três ou mais faces

33.02.01.AD.00 Restauração indireta de uma face

33.02.01.AE.00 Restauração indireta de duas faces

33.02.01.AF.00 Restauração indireta de três ou mais faces

33.02.02. Proteção pulpar

33.02.02.AA.00 Proteção pulpar direta com hidróxido de cálcio

33.02.02.AB.00 Proteção pulpar direta com MTA

33.02.03. Meios de retenção adicionais

33.02.03.AA.00 Espigão metálico

33.02.03.AB.00 Espigão em fibra

33.02.03.AC.00 Espigão individualizado em resina composta reforçada por fibra

33.02.03.AD.00 Pino dentinário

33.02.03.AE.00 Reforço com incrustação cerâmica

33.02.03.AF.00 Colagem de fragmento dentário

33.02.04. Manutenção de restaurações

33.02.04.AA.00 Polimento de restauração sem selagem marginal

33.02.04.AB.00 Polimento de restauração com selagem marginal

33.02.04.AC.00 Microabrasão

33.02.04.AD.00 Coronoplastia

33.02.05. Branqueamentos

33.02.05.AA.00 Branqueamento interno no consultório

33.02.05.AB.00 Branqueamento interno em ambulatório

33.02.05.AC.00 Branqueamento externo intensivo em consultório

33.02.05.AD.00 Branqueamento externo em ambulatório

33.02.05.AE.00 Branqueamento externo assistido no consultório

33.02.06. Ferulizações

33.02.06.AA.00 Ferulização com resina composta sem meios de reforço

33.02.06.AB.00 Ferulização com resina composta e meios de reforço

33.02.07. Redimensionamento vertical de mordida

33.02.07.AA.00 Procedimento para aumento da dimensão vertical

33.02.07.AB.00 Procedimento para remoção do aumento da dimensão vertical

33.02.07.AC.00 Confeção de matriz individualizada

33.02.07.AD.00 Coroa preformada para dente decíduo

33.02.07.AE.00 Coroa preformada para dente permanente

33.02.07.AF.00 Recurso a «dique» de borracha

33.03. Endodoncia

33.03.01. Tratamento endodôncico – sessão única

33.03.01.AA.00 Dente com um canal

33.03.01.AB.00 Dente com dois canais

33.03.01.AC.00 Dente com três ou mais canais

33.03.02. Tratamento endodôncico – sessões múltiplas

33.03.02.AA.00 Dente com um canal

33.03.02.AB.00 Dente com dois canais

33.03.02.AC.00 Dente com três ou mais canais

33.03.03. Retratamento endodôncico – sessão única

33.03.03.AA.00 Dente com um canal

33.03.03.AB.00 Dente com dois canais

33.03.03.AC.00 Dente com três ou mais canais
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33.03.04. Retratamento endodôncico – sessões múltiplas

33.03.04.AA.00 Dente com um canal

33.03.04.AB.00 Dente com dois canais

33.03.04.AC.00 Dente com três ou mais canais

33.03.05. Obstrução canalar

33.03.05.AA.00 Abordagem de instrumento fraturado no canal radicular

33.03.05.AB.00 Remoção de instrumento fraturado no canal radicular

33.03.05.AC.00 Eliminação de obstáculo no canal radicular

33.03.05.AD.00 Eliminação de degrau no canal radicular

33.03.05.AE.00 Eliminação de calcificação no canal radicular

33.03.05.AF.00 Remoção de espigão no canal radicular

33.03.06. Microcirurgia endodôncica

33.03.06.AA.00 Microcirurgia endodôncica de dente monorradicular

33.03.06.AB.00 Microcirurgia endodôncica de dente multirradicular

33.03.06.AC.00 Microcirurgia exploratória de diagnóstico

33.03.07. Apexificação

33.03.07.AA.00 Apexificação de dente monorradicular

33.03.07.AB.00 Apexificação de dente multirradicular

33.03.07.AC.00 Sessão de tratamento para apexificação

33.03.08. Apexogénese

33.03.08.AA.00 Apexogénese de dente monorradicular

33.03.08.AB.00 Apexogénese de dente multirradicular

33.03.08.AC.00 Sessão de tratamento para indução de apexogénese

33.03.09. Tratamento de perfuração radicular e furca

33.03.09.AA.00 Correção não cirúrgica de perfuração radicular

33.03.09.AB.00 Correção cirúrgica de perfuração radicular

33.03.09.AC.00 Correção não cirúrgica de perfuração da furca

33.03.09.AD.00 Correção cirúrgica de perfuração da furca

33.03.10. Tratamento de reabsorção radicular

33.03.10.AA.00 Tratamento de reabsorção radicular externa

33.03.10.AB.00 Tratamento de reabsorção radicular interna

33.03.11. Pulpotomias

33.03.11.AA.00 Pulpotomia de dente monorradicular

33.03.11.AB.00 Pulpotomia de dente multirradicular

33.03.12. Pulpectomia coronária de urgência

33.03.12.AA.00 Pulpectomia coronária, de urgência, de dente monorradicular

33.03.12.AB.00 Pulpectomia coronária, de urgência, de dente multirradicular

33.03.13. Reimplante intencional

33.03.13.AA.00 Reimplante intencional de dente monorradicular

33.03.13.AB.00 Reimplante intencional de dente multirradicular

33.03.13.AC.00 Aplicação intracanalar de fármaco

33.03.13.AD.00 Preparação do espaço canalar para espigão

33.03.13.AE.00 Selamento intracoronário

33.04. Periodontologia

33.04.01. Consultas

33.04.01.AA.00 Consulta de diagnóstico periodontal

33.04.01.AB.00 Consulta de reavaliação e de apoio periodontal

33.04.02. Destartarização / polimento

33.04.02.AA.00 Destartarização (por maxilar)

33.04.02.AB.00 Polimento dentário
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33.04.02.AC.00 Remoção de pigmentos com jato de bicarbonato

33.04.03. Curetagem subgengival / alisamento radicular

33.04.03.AA.00 Curetagem subgengival / alisamento radicular (por quadrante)

33.04.03.AB.00 Curetagem subgengival / alisamento radicular (por sextante)

33.04.03.AC.00 Curetagem subgengival / alisamento radicular (por dente)

33.04.04. Gengivectomia / gengivoplastia

33.04.04.AA.00 Gengivectomia / gengivoplastia (por quadrante)

33.04.04.AB.00 Gengivectomia / gengivoplastia (por sextante)

33.04.04.AC.00 Gengivectomia / gengivoplastia (por dente)

33.04.05. Procedimento para cirurgia periodontal de retalho

33.04.05.AA.00 Procedimento para cirurgia de retalho (por quadrante)

33.04.05.AB.00 Procedimento para cirurgia de retalho (por sextante)

33.04.05.AC.00 Procedimento para cirurgia de retalho (por dente)

33.04.06. Procedimento para cirurgia de regeneração tecidular guiada com utilização de membrana

33.04.06.AA.00 Procedimento para cirurgia de regeneração tecidular guiada com utilização de membrana (por quadrante)

33.04.06.AB.00 Procedimento para cirurgia de regeneração tecidular guiada com utilização de membrana (por sextante)

33.04.06.AC.00 Procedimento para cirurgia de regeneração tecidular guiada com utilização de membrana (por dente)

33.04.07. Enxertos

33.04.07.AA.00 Enxerto gengival ou de tecido conjuntivo para recobrimento radicular

33.04.07.AB.00 Enxerto gengival ou de tecido conjuntivo para aumento da gengiva aderente e do rebordo alveolar

33.04.07.AC.00 Enxerto ósseo para aumento do rebordo alveolar

33.04.07.AD.00 Utilização de materiais de substituição óssea

33.04.07.AE.00 Utilização de derivados da proteína do esmalte

33.04.07.AF.00 Remoção de membrana

33.04.07.AG.00 Aplicação tópica de fármaco

33.05. Cirurgia Oral e outra cirurgia estomatológica

33.05.01. Extração de dentes decíduos

33.05.01.AA.00 Extração de dente decíduo monorradicular

33.05.01.AB.00 Extração de dente decíduo multirradicular

33.05.01.AC.00 Extração complexa (odontossecção e / ou ostectomia) de dente decíduo monorradicular

33.05.01.AD.00 Extração complexa (odontossecção e / ou ostectomia) de dente decíduo multirradicular

33.05.02. Extração de dentes permanentes

33.05.02.AA.00 Extração de dente permanente monorradicular

33.05.02.AB.00 Extração de dente permanente multirradicular

33.05.02.AC.00 Extração complexa (odontossecção e / ou ostectomia) de dente permanente monorradicular

33.05.02.AD.00 Extração complexa (odontossecção e / ou ostectomia) de dente permanente multirradicular

33.05.03. Extração de dente supranumerário

33.05.03.AA.00 Extração de dente monorradicular supranumerário

33.05.03.AB.00 Extração de dente multirradicular supranumerário

33.05.03.AC.00 Extração complexa (odontossecção e/ou ostectomia) de dente supranumerário monorradicular

33.05.03.AD.00 Exodontia de supranumerários impactados 

33.05.03.AE.00 Extração complexa (odontossecção e/ou ostectomia) de dente supranumerário multirradicular

33.05.04. Extração de dente incluso

33.05.04.AA.00 Extração de dente monorradicular incluso

33.05.04.AB.00 Extração de dente multirradicular incluso

33.05.04.AC.00 Exodontia complicada ou de siso incluso, não complicada (sem osteotomia) 

33.05.04.AD.00 Exodontia de sisos impactados 
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33.05.04.AE.00 Exodontia de caninos impactados 

33.05.04.AF.00 Exposição de dente impactado para tração ortodôntica 

33.05.04.AG.00 Exodontia de dentes impactado localização ectópica 

33.05.04.AH.00 Germectomia

33.05.04.AI.00 Extração de raiz retida

33.05.04.AJ.00 Hemissecção / amputação radicular

33.05.04.AK.00 Extrações múltiplas sob anestesia geral

33.05.04.AL.00 Curetagem de «foco sético»

33.05.04.AM.00 Alveoloplastia / osteoplastia

33.05.04.AN.00 Alveoloplastia / osteplastia sem utilização de biomateriais

33.05.04.AO.00 Alveoloplastia / osteplastia com utilização de biomateriais

33.05.05. Correção de defeitos ósseos

33.05.05.AA.00 Correção de defeitos ósseos sem biomateriais

33.05.05.AB.00 Correção de defeitos ósseos com biomateriais

33.05.05.AC.00 Correção de defeitos ósseos dos maxilares com biomateriais

33.05.05.AD.00 Correção de defeitos ósseos dos maxilares com autoenxertos ósseos

33.05.05.AE.00 Correção de defeitos ósseos membranas (reabsorvíveis ou não reabsorvíveis)

33.05.05.AF.00 Correção de defeitos ósseos com utilização de membranas osteopromotoras não reabsorvíveis

33.05.05.AG.00 Correção de defeitos ósseos com utilização de membranas osteopromotoras reabsorvíveis

33.05.05.AH.00 Encerramento de comunicação oro-antral

33.05.06. Autotransplante

33.05.06.AA.00 Autotransplante de dente monorradicular

33.05.06.AB.00 Autotransplante de dente multirradicular

33.05.06.AC.00 Fenestração óssea para favorecimento da erupção

33.05.06.AD.00 Exposição de dente incluso para tração ortodôncica

33.05.07. Drenagens

33.05.07.AA.00 Drenagem de abcesso/hematoma por via oral

33.05.07.AB.00 Drenagem de abcesso/hematoma por via cutânea

33.05.07.AC.00 Drenagem de abcesso por via transdentária

33.05.07.AD.00 Marsupialização de quisto /descompressão pré-cirúrgica

33.05.07.AE.00 Quistectomia

33.05.08. Exéreses

33.05.08.AA.00 Exérese de pequenos tumores dos tecidos moles da cavidade oral

33.05.08.AB.00 Exérese de ranulas simples ou outros pequenos tumores dos tecidos moles da cavidade oral, com anestesia geral 

33.05.08.AC.00 Exérese de pequenos tumores dos tecidos duros

33.05.09. Biópsias

33.05.09.AA.00 Biópsia por punção dos tecidos moles da cavidade oral

33.05.09.AB.00 Biópsia dos tecidos duros

33.05.09.AC.00 Biópsia aspirativa /citopunção

33.05.09.AD.00 Biópsia de glândulas salivares acessórias

33.05.10. Frenectomia / frenotomia

33.05.10.AA.00 Frenectomia / frenotomia lingual

33.05.10.AB.00 Frenectomia / frenotomia labial superior

33.05.10.AC.00 Frenectomia / frenotomia labial inferior

33.05.10.AD.00 Frenectomia / frenotomia (outros freios)

33.05.10.AE.00 Frenotomia lingual

33.05.10.AF.00 Frenotomia superior

33.05.10.AG.00 Frenotomia inferior

33.05.10.AH.00 Ulectomia / ulotomia
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33.05.10.AI.00  Desinserção e alongamento do freio labial 

33.05.11. Excisão de bridas gengivais

33.05.11.AA.00 Excisão de bridas gengivais (por quadrante)

33.05.11.AB.00 Excisão de bridas gengivais (por sextante)

33.05.12. Aprofundamento do vestíbulo

33.05.12.AA.00 Aprofundamento do vestíbulo (por quadrante)

33.05.12.AB.00 Aprofundamento do vestíbulo (por sextante)

33.05.13. Traumatologia alveolodentária (TAD)

33.05.13.AA.00 Reposicionamento dentário pós TAD

33.05.13.AB.00 Reimplante dentário pós TAD

33.05.14. Cirurgia periapical

33.05.14.AA.00 Apicectomia de dentes monorradiculares

33.05.14.AB.00 Apicectomia de dentes multirradiculares

33.05.14.AC.00 Colheita intraoral de enxerto ósseo

33.05.14.AD.00 Desepitelização da mucosa oral

33.05.14.AE.00 Distração óssea alveolar

33.05.15. Glândulas salivares

33.05.15.AA.00 Sialometria

33.05.15.AB.00 Litotrícia

33.05.16. Sutura

33.05.16.AA.00 Sutura de ferida operatória

33.05.16.AB.00 Sutura de ferida não operatória

33.05.16.AC.00 Remoção de sutura

33.05.16.AD.00 Procedimento realizado sob anestesia geral

33.05.16.AE.00 Procedimento realizado sob sedação

33.06. Exames Complementares

33.06.01. Radiografias intraorais

33.06.01.AA.00 Radiografia apical

33.06.01.AB.00 Radiografia interpromixal (Bitewing)

33.06.01.AC.00 Radiografia oclusal

33.06.02. Radiografias extraorais

33.06.02.AA.00 Endoscopia das glândulas salivares

33.06.02.AB.00 Registo fotográfico (face ou intraoral)

33.07. Ortodoncia

33.07.00.AA.00 Modelos de estudo ortodôncico

33.07.00.AB.00 Análise de modelos de estudo

33.07.00.AC.00 Análise de modelos de estudo com montagem em articulador

33.07.00.AD.00 Estudo fotográfico para tratamento ortodôntico (face, arcadas e modelos)

33.07.01. Cefalometria

33.07.01.AA.00 Análise cefalométrica de perfil

33.07.01.AB.00 Análise cefalométrica frontal

33.07.01.AC.00 Análise cefalométrica basal

33.07.02. Mantenedores

33.07.02.AA.00 Mantenedores de espaço removível

33.07.02.AB.00 Mantenedores de espaço fixo

33.07.03. Aparelhos

33.07.03.AA.00 Aparelho funcional

33.07.03.AB.00 Aparelho removível biomecânico maxilar

33.07.03.AC.00 Aparelho removível biomecânico mandibular

33.07.03.AD.00 Aparelho fixo completo maxilar
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33.07.03.AE.00 Aparelho fixo completo mandibular

33.07.03.AF.00 Aparelho fixo parcial

33.07.03.AG.00 Aparelho de expansão fixo

33.07.03.AH.00 Acréscimo de aparelho fixo parcial para completo

33.07.03.AI.00 Aparelho ortopédico extraoral

33.07.03.AJ.00 Aparelho de contenção removível

33.07.03.AK.00 Aparelho de contenção fixo

33.07.03.AL.00 Conserto de aparelho removível

33.07.03.AM.00 Substituição de bracket

33.07.03.AN.00 Descimentação de aparelho

33.07.04. Controlos

33.07.04.AA.00 Controlo de aparelho removível funcional

33.07.04.AB.00 Controlo de aparelho removível biomecânico

33.07.04.AC.00 Controlo de aparelho fixo

33.07.04.AD.00 Controlo aparelho ortopédico extraoral

33.07.04.AE.00 Controlo aparelho de contenção

33.07.04.AF.00 Goteira cirúrgica

33.07.04.AG.00 Implante ortodôncico

33.07.05. Estudos para simulações

33.07.05.AA.00 Simulações cirúrgicas em modelos de estudo («cirurgia de modelos»)

33.07.05.AB.00 Simulação cirúrgica cefalométrica

33.08. Prótese fixa e removível

33.08.01. Impressões e registos

33.08.01.AA.00 Impressão maxilar (moldeira standard)

33.08.01.AB.00 Impressão mandibular (moldeira standard)

33.08.01.AC.00 Impressão maxilar (moldeira individual)

33.08.01.AD.00 Impressão mandibular (moldeira individual)

33.08.01.AE.00 Impressão para conserto de prótese

33.08.01.AF.00 Impressão para modelos de estudo

33.08.01.AG.00 Registo da relação intermaxilar

33.08.01.AH.00 Registo da relação intermaxilar aparafusado

33.08.01.AI.00 Construção de moldeira individual

33.08.02. Prótese removível em resina acrílica

33.08.02.AA.00 1 dente

33.08.02.AB.00 2 dentes

33.08.02.AC.00 3 dentes

33.08.02.AD.00 4 dentes

33.08.02.AE.00 5 dentes

33.08.02.AF.00 6 dentes

33.08.02.AG.00 7 dentes

33.08.02.AH.00 8 dentes

33.08.02.AI.00 9 dentes

33.08.02.AJ.00 10 dentes

33.08.02.AK.00 11 dentes

33.08.02.AL.00 12 dentes

33.08.02.AM.00 13 dentes

33.08.02.AN.00 14 dentes

33.08.02.AO.00 28 dentes

33.08.03. Prótese removível em cromo-cobalto

33.08.03.AA.00 1 dente
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33.08.03.AB.00 2 dentes

33.08.03.AC.00 3 dentes

33.08.03.AD.00 4 dentes

33.08.03.AE.00 5 dentes

33.08.03.AF.00 6 dentes

33.08.03.AG.00 7 dentes

33.08.03.AH.00 8 dentes

33.08.03.AI.00 9 dentes

33.08.03.AJ.00 10 dentes

33.08.03.AK.00 11 dentes

33.08.03.AL.00 12 dentes

33.08.03.AM.00 13 dentes

33.08.03.AN.00 14 dentes

33.08.03.AO.00 28 dentes

33.08.04. Prótese em nylon

33.08.04.AA.00 1 dente

33.08.04.AB.00 2 dentes

33.08.04.AC.00 3 dentes

33.08.04.AD.00 4 dentes

33.08.04.AE.00 5 dentes

33.08.04.AF.00 6 dentes

33.08.04.AG.00 7 dentes

33.08.04.AH.00 8 dentes

33.08.04.AI.00 9 dentes

33.08.04.AJ.00 10 dentes

33.08.04.AK.00 11 dentes

33.08.04.AL.00 12 dentes

33.08.04.AM.00 13 dentes

33.08.04.AN.00 14 dentes

33.08.05. Prótese em titânio

33.08.05.AA.00 1 dentes

33.08.05.AB.00 2 dentes

33.08.05.AC.00 3 dentes

33.08.05.AD.00 4 dentes

33.08.05.AE.00 5 dentes

33.08.05.AF.00 6 dentes

33.08.05.AG.00 7 dentes

33.08.05.AH.00 8 dentes

33.08.05.AI.00 9 dentes

33.08.05.AJ.00 10 dentes

33.08.05.AK.00 11 dentes

33.08.05.AL.00 12 dentes

33.08.05.AM.00 13 dentes

33.08.05.AN.00 14 dentes

33.08.05.AO.00 Preparação dentária para prótese removível

33.08.06. Provas para prótese removível

33.08.06.AA.00 Provas de ceras

33.08.06.AB.00 Prova de esqueleto metálico

33.08.06.AC.00 Prova de dentes

33.08.07. Elementos protéticos
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33.08.07.AA.00 Gancho pré-fabricado

33.08.07.AB.00 Gancho em aço inoxidável

33.08.07.AC.00 Barra palatina/lingual

33.08.07.AD.00 Gancho estético

33.08.08. Diversos em prótese removível sobre implantes

33.08.08.AA.00 Calha para barra de Dolder

33.08.08.AB.00 Barra de Dolder

33.08.09. Consertos de prótese removível

33.08.09.AA.00 Conserto de prótese sem impressão

33.08.09.AB.00 Conserto de prótese com impressão

33.08.09.AC.00 Soldadura em prótese esquelética

33.08.10. Acrescentos

33.08.10.AA.00 Acrescento de dente em prótese de resina acrílica sem impressão

33.08.10.AB.00 Acrescento de dente em prótese de resina acrílica com impressão

33.08.10.AC.00 Acrescento de gancho em prótese de resina acrílica

33.08.10.AD.00 Acrescento de barra inox sem impressão

33.08.10.AE.00 Acrescento de barra inox com impressão

33.08.10.AF.00 Acrescento de sela em prótese esquelética com soldadura e dente

33.08.10.AG.00 Acrescento de rede em cromo-cobalto

33.08.10.AH.00 Acrescento de barra lingual ou palatina em cromo-cobalto

33.08.10.AI.00 Gancho fundido

33.08.10.AJ.00 Face oclusal fundida

33.08.11. Rebasamentos

33.08.11.AA.00 Rebasamento direto material duro

33.08.11.AB.00 Rebasamento direto material mole

33.08.11.AC.00 Rebasamento indireto material duro

33.08.11.AD.00 Rebasamento indireto material mole

33.08.12. Preparação dentária para prótese fixa

33.08.12.AA.00 Preparação dentária para coroa de prótese fixa

33.08.12.AB.00 Preparação dentária para coroa pilar de prótese fixa

33.08.12.AC.00 Preparação dentária para incrustação

33.08.12.AD.00 Preparação dentária para espigão / falso coto

33.08.12.AE.00 Preparação dentária para faceta

33.08.12.AF.00 Preparação dentária para retentor de prótese adesiva

33.08.12.AG.00 Espigão e falso coto (método direto)

33.08.12.AH.00 Espigão e falso coto fundido

33.08.12.AI.00 Espigão e falso coto fundido e ceramizado

33.08.12.AJ.00 Espigão com sistema de retenção

33.08.13. Prótese fixa provisória

33.08.13.AA.00 Coroa provisória acrílica (método direto)

33.08.13.AB.00 Coroa provisória acrílica (método indireto)

33.08.13.AC.00 Coroa provisória em compósito (método direto)

33.08.13.AD.00 Faceta provisória (método direto)

33.08.13.AE.00 Incrustação provisória

33.08.14. Prótese fixa definitiva

33.08.14.AA.00 Coroa acrílica

33.08.14.AB.00 Coroa em cerómero

33.08.14.AC.00 Coroa metálica

33.08.14.AD.00 Coroa metálica preformada

33.08.14.AE.00 Coroa metal acrílica
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33.08.14.AF.00 Coroa metalocerâmica

33.08.14.AG.00 Coroa metalocerâmica com ombro em cerâmica

33.08.14.AH.00 Coroa cerâmica

33.08.14.AI.00 Faceta cerâmica

33.08.14.AJ.00 Coroa/faceta noutro material definitivo

33.08.15. Incrustações em metal

33.08.15.AA.00 Incrustações em metal de 1 face

33.08.15.AB.00 Incrustações em metal de 2 faces

33.08.15.AC.00 Incrustações em metal de 3 faces

33.08.15.AD.00 Incrustações em metal de 4 faces

33.08.15.AE.00 Incrustações em metal de 5 faces

33.08.16. Incrustações em cerâmica

33.08.16.AA.00 Incrustações em cerâmica de 1 face

33.08.16.AB.00 Incrustações em cerâmica de 2 faces

33.08.16.AC.00 Incrustações em cerâmica de 3 faces

33.08.16.AD.00 Incrustações em cerâmica de 4 faces

33.08.16.AE.00 Incrustações em cerâmica de 5 faces

33.08.17. Pontes – dentes pilares

33.08.17.AA.00 Coroa Pilar provisória acrílica (método direto)

33.08.17.AB.00 Coroa Pilar provisória acrílica (método indireto)

33.08.17.AC.00 Coroa Pilar provisória aparafusada sobre implante

33.08.17.AD.00 Coroa Pilar provisória cimentada sobre implante

33.08.17.AE.00 Coroa pilar definitiva em resina acrílica

33.08.17.AF.00 Coroa pilar definitiva em cerómero

33.08.17.AG.00 Coroa pilar definitiva metálica

33.08.17.AH.00 Coroa pilar definitiva metaloacrílica

33.08.17.AI.00 Coroa pilar definitiva metalocerâmica

33.08.17.AJ.00 Coroa pilar definitiva em cerâmica

33.08.17.AK.00 Coroa pilar definitiva aparafusada sobre implante

33.08.17.AL.00 Coroa pilar definitiva cimentada sobre implante

33.08.17.AM.00 Coroa pilar definitiva – outro material

33.08.18. Incrustações – pilar

33.08.18.AA.00 Incrustação pilar provisória

33.08.18.AB.00 Incrustação pilar em metal de uma face

33.08.18.AC.00 Incrustação pilar em metal de duas faces

33.08.18.AD.00 Incrustação pilar em metal de três faces

33.08.18.AE.00 Incrustação pilar em metal de quatro faces

33.08.18.AF.00 Incrustação pilar em metal de cinco faces

33.08.18.AG.00 Retentor metálico para prótese adesiva

33.08.18.AH.00 Incrustação pilar em cerâmica de uma face

33.08.18.AI.00 Incrustação pilar em cerâmica de duas faces

33.08.18.AK.00 Incrustação pilar em cerâmica de três faces

33.08.18.AL.00 Incrustação pilar em cerâmica de quatro faces

33.08.18.AM.00 Incrustação pilar em cerâmica de cinco faces

33.08.18.AN.00 Retentor cerâmico para ponte adesiva

33.08.19. Pontes – coroa pôntico

33.08.19.AA.00 Pôntico provisória em resina acrílica (método direto)

33.08.19.AB.00 Pôntico provisória em resina acrílica (método indireto)

33.08.19.AC.00 Pôntico definitivo em resina acrílica

33.08.19.AD.00 Pôntico definitivo em cerómero

74/154



Nomenclatura dos Atos Médicos - Tabela Codificada

Código Texto

33.08.19.AE.00 Pôntico definitivo metálica

33.08.19.AF.00 Pôntico definitivo em metal acrílico

33.08.19.AG.00 Pôntico definitivo em metalocerâmica

33.08.19.AH.00 Pôntico definitivo em cerâmica

33.08.19.AI.00 Pôntico definitivo – outro material

33.08.20. Conexões – attachments

33.08.20.AA.00 Conector em bola

33.08.20.AB.00 Conector em bola sobre implante

33.08.20.AC.00 Conector intracoronário

33.08.20.AD.00 Conector extracoronário

33.08.20.AE.00 Conector de pilar transepitelial

33.08.21. Cimentação em prótese fixa

33.08.21.AA.00 Coroa cimentada sobre implante

33.08.21.AB.00 Coroa aparafusada sobre implante

33.08.21.AC.00 Ponte cimentada sobre dentes

33.08.21.AD.00 Ponte cimentada sobre implantes

33.08.21.AE.00 Ponte cimentada /aparafusada sobre implantes

33.08.21.AF.00 Cimentação de prótese fixa antiga sobre dente(s)

33.08.21.AG.00 Cimentação de prótese fixa antiga sobre implante(s)

33.08.21.AH.00 Cimentação de prótese fixa antiga aparafusada sobre implantes

33.08.22. Diversos em prótese fixa

33.08.22.AA.00 Enceramento de diagnóstico, por elemento

33.08.22.AB.00 Mock-up direto em resina, por elemento

33.08.22.AC.00 Mock-up indireto em resina, por elemento

33.08.22.AD.00 Reparação de prótese fixa

33.08.22.AE.00 Remoção de coroa unitária

33.08.22.AF.00 Remoção de ponte

33.08.22.AG.00 Reforço metálico fundido em ponte provisória (cada elemento)

33.08.22.AH.00 Prova de metal

33.08.22.AI.00 Prova de cerâmica

33.08.23. Diversos em prótese fixa sobre implantes

33.08.23.AA.00 Pilar transepitelial fundido

33.08.23.AB.00 Pilar transepitelial metalocerâmico

33.08.23.AC.00 Pilar transepitelial metálico pré-fabricado

33.08.23.AD.00 Pilar transepitelial cerâmico

33.08.23.AE.00 Pilar transepitelial metálico fundido de base mecanizada

33.08.24. Impressões em prótese maxilofacial

33.08.24.AA.00 Impressão em alginato de loca cirúrgica de maxilectomia

33.08.24.AB.00 Impressão em elastómero de loca cirúrgica de maxilectomia

33.08.24.AC.00 Impressão da face para confeção de próteses (orelha, nariz, etc.)

33.08.24.AD.00 Máscara facial e modelo da face

33.08.25. Prótese obturadora maxilar em resina acrílica

33.08.25.AA.00 1 dente

33.08.25.AB.00 2 dentes

33.08.25.AC.00 3 dentes

33.08.25.AD.00 4 dentes

33.08.25.AE.00 5 dentes

33.08.25.AF.00 6 dentes

33.08.25.AG.00 7 dentes

33.08.25.AH.00 8 dentes
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33.08.25.AI.00 9 dentes

33.08.25.AJ.00 10 dentes

33.08.25.AK.00 11 dentes

33.08.25.AL.00 12 dentes

33.08.25.AM.00 13 dentes

33.08.25.AN.00 14 dentes

33.08.26. Prótese obturadora maxilar em cromo-cobalto

33.08.26.AA.00 1 dente

33.08.26.AB.00 2 dentes

33.08.26.AC.00 3 dentes

33.08.26.AD.00 4 dentes

33.08.26.AE.00 5 dentes

33.08.26.AF.00 6 dentes

33.08.26.AG.00 7 dentes

33.08.26.AH.00 8 dentes

33.08.26.AI.00 9 dentes

33.08.26.AJ.00 10 dentes

33.08.26.AK.00 11 dentes

33.08.26.AL.00 12 dentes

33.08.26.AM.00 13 dentes

33.08.26.AN.00 14 dentes

33.08.27. Prótese obturadora maxilar em titânio

33.08.27.AA.00 1 dente

33.08.27.AB.00 2 dentes

33.08.27.AC.00 3 dentes

33.08.27.AD.00 4 dentes

33.08.27.AE.00 5 dentes

33.08.27.AF.00 6 dentes

33.08.27.AG.00 7 dentes

33.08.27.AH.00 8 dentes

33.08.27.AI.00 9 dentes

33.08.27.AJ.00 10 dentes

33.08.27.AK.00 11 dentes

33.08.27.AL.00 12 dentes

33.08.27.AM.00 13 dentes

33.08.27.AN.00 14 dentes

33.08.27.AO.00 Prótese de mandíbula

33.08.27.AP.00 Prótese de nariz

33.08.27.AQ.00 Prótese de orelha

33.08.28. Prótese da hemiface

33.08.28.AA.00 Prótese da hemiface sem globo ocular

33.08.28.AB.00 Prótese da hemiface com globo ocular

33.09. Implantologia

33.09.01. Diagnóstico e Plano de Tratamento

33.09.01.AA.00 Estudo de reabilitação com implantes

33.09.01.AB.00 Estudo de reabilitação com implantes com programa informático

33.09.02. Guia cirúrgica e/ou radiológica

33.09.02.AA.00 Guia cirúrgica e/ou radiológica (por arcada)

33.09.02.AB.00 Guia cirúrgica obtida através de estudo imagiológico

33.09.03. Cirurgia de implantes
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33.09.03.AA.00 Intervenção para colocação de um implante

33.09.03.AB.00 Intervenção para colocação de mais do que um implante (por implante)

33.09.03.AC.00 Intervenção para colocação de um pilar transepitelial

33.09.03.AD.00 Intervenção para colocação de mais de um pilar transepitelial (por pilar)

33.09.03.AE.00 Intervenção para colocação de implante provisório

33.09.03.AF.00 Intervenção para colocação de mais do que um implante provisório (por implante)

33.09.03.AG.00 Intervenção para colocação de um implante zigomático (por implante)

33.09.03.AH.00 Intervenção para colocação de um implante imediato

33.09.03.AI.00 Intervenção para colocação de um implante imediato com provisória fixa imediata

33.09.03.AJ.00 Intervenção para colocação de um implante com provisória fixa imediata

33.09.03.AK.00 Intervenção para colocação de mais do que um implante com provisória fixa imediata (por implante)

33.09.03.AL.00 Intervenção para colocação de mais do que um implante com provisória fixa imediata (por elemento)

33.09.03.AM.00 Intervenção para colocação de implantes com provisória fixa imediata de arcada total

33.09.03.AN.00 Remoção de implante

33.09.04. Regeneração óssea

33.09.04.AA.00 Regeneração óssea anterior à colocação de implante

33.09.04.AB.00 Regeneração óssea simultânea com colocação de implante

33.09.04.AC.00 Regeneração óssea simultânea com remoção de implante

33.09.05. Cirurgia para elevação do pavimento do seio maxilar

33.09.05.AA.00 Cirurgia para elevação do seio maxilar com janela lateral e utilização de aloenxerto ósseo

33.09.05.AB.00 Cirurgia para elevação do seio maxilar com janela lateral e utilização de autoenxerto ósseo

33.09.05.AC.00 Elevação do seio maxilar unilateral com biomateriais 

33.09.05.AD.00 Elevação do seio maxilar unilateral sem biomateriais

33.09.05.AE.00 Elevação do seio maxilar bilateral com biomateriais 

33.09.05.AF.00 Elevação do seio maxilar bilateral sem biomateriais

33.09.05.AG.00 Cirurgia para elevação do pavimento das fossas nasais

33.09.05.AH.00 Transposição do nervo alveolar inferior

33.09.05.AI.00 Implante extraoral

33.09.05.AJ.00 Cirurgia para colocação de um implante extraoral

33.09.05.AK.00 Cirurgia para colocação de mais que um implante extraoral (por implante)

33.09.06. Tratamento das lesões peri-implantares

33.09.06.AA.00 Curetagem, alisamento e desinfeção da superfície do implante -técnica fechada (por implante)

33.09.06.AB.00 Curetagem, alisamento e desinfeção da superfície do implante -técnica aberta (por implante)

33.09.06.AC.00 Curetagem, alisamento e desinfeção da superfície do implante -técnica aberta com recurso a materiais de 

regeneração óssea (por implante)

33.09.06.AD.00 Recurso a membrana não reabsorvível/reabsorvível

33.09.06.AE.00 Obtenção e utilização de plasma rico em fatores de crescimento

33.10. Oclusão, tratamentos de disfunção temporomandibular (DTM) e dor orofacial (DOF)

33.10.00.AA.00 Consulta de DTM e/ou DOF

33.10.00.AB.00 Consulta de controlo em DTM e/ou DOF

33.10.00.AC.00 Plano de tratamento em DTM e/ou DOF

33.10.00.AD.00 Relatório pericial em DTM e/ou DOF

33.10.00.AE.00 Infiltração anestésica diagnóstica em DTM e/ou DOF

33.10.00.AF.00 Infiltração anestésica intra-articular para reposicionamento do disco

33.10.00.AG.00 Infiltração terapêutica intra-articular

33.10.00.AH.00 Laserterapia da ATM e dos músculos mastigadores - sessão

33.10.01. Acerto oclusal (por sessão)

33.10.01.AA.00 Acerto oclusal por subtração/desgastes seletivos
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33.10.01.AB.00 Acerto oclusal por adição

33.10.01.AC.00 Toxina botulínica para diminuição de carga oclusal / bruxismo

33.10.02. Montagem de modelos em articulador

33.10.02.AA.00 Montagem de modelos em articulador semi-ajustável

33.10.02.AB.00 Montagem de modelos em articulador totalmente ajustável

33.10.02.AC.00 Montagem de arco facial

33.10.02.AD.00 Montagem de MPI

33.10.02.AE.00 Análise oclusal de modelos montados em articulador

33.10.02.AF.00 Enceramento oclusal de diagnóstico

33.10.02.AG.00  Fotobiomodulação em distúrbios miofasciais temporomandibulares

33.10.03. Eletromiografia

33.10.03.AA.00 Eletromiografia de superfície

33.10.03.AB.00 Inativação de «pontos gatilho» miofasciais

33.10.03.AC.00 Estimulação Elétrica Neural Transcutânea (T.E.N.S.) - sessão

33.10.03.AD.00 Electrossonografia da ATM e dos músculos mastigadores

33.10.03.AE.00 Miorelaxamento por bio feedback

33.10.04. Axiografia/cinesiografia

33.10.04.AA.00 Axiografia mecânica

33.10.04.AB.00 Axiografia eletrónica ou digital

33.10.04.AC.00 Cinesiografia para estudo da cinemática mandibular

33.10.05. Aparelhos de interposição maxilar ou mandibular

33.10.05.AA.00 Confeção e adaptação de dispositivo para miorelaxamento

33.10.05.AB.00 Confeção e adaptação de dispositivo para reposicionamento

33.10.05.AC.00 Confeção e adaptação de dispositivo para evicção de atrição

33.10.05.AD.00 Confeção e adaptação de dispositivo para intervenção em situação urgente

33.10.05.AE.00 Controlo clínico de dispositivo de interposição maxilar ou mandibular

33.11. Medicina oral do sono

33.11.00.AA.00 Consulta de Medicina Oral do Sono

33.11.00.AB.00 Consulta de controlo em Medicina Oral do Sono

33.11.00.AC.00 Plano de tratamento em Medicina Oral do Sono

33.11.00.AD.00 Relatório pericial em Medicina Oral do Sono

33.11.00.AE.00 Dispositivo de Avanço Mandibular (DAM) personalizado para controlo da apneia obstrutiva do sono

33.11.00.AF.00 Controlo de DAM (Titulação)

33.11.00.AG.00 Dispositivo Protrusor Lingual (DPL)

33.11.00.AH.00 Controlo de DPL

33.11.00.AI.00 Registo Poligráfico do sono com avaliação terapêutica (DAM)

33.11.00.AJ.00 Termo-estimulação palatina foto-induzida para tratamento da roncopatia/síndrome da apneia obstrutiva do sono

33.12. Laser em estomatologia

33.12.01. Cirurgia

33.12.01.AA.00 Exérese de neoplasia benigna com recurso a laser

33.12.01.AB.00 Vaporização por laser de neoplasia benigna

33.12.01.AC.00 Exérese de neoplasia de comportamento incerto com recurso a laser

33.12.01.AD.00 Vaporização por laser de neoplasia de comportamento incerto

33.12.01.AE.00 Exérese de neoplasia maligna com recurso a laser

33.12.01.AF.00 Frenuloplastia com recurso a laser

33.12.01.AG.00 Frenectomia com recurso a laser

33.12.01.AH.00 Papilotomia parotídea/submandibular com recurso a laser

33.12.01.AI.00 Drenagem de abcesso por via transmucosa com recurso a laser

33.12.01.AJ.00 Drenagem de abcesso por via percutânea com recurso a laser
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33.12.01.AK.00 Drenagem de mucocelo/rânula com recurso a laser

33.12.01.AL.00 Enucleação de mucocelo com recurso a laser

33.12.01.AM.00 Hemostase por fotocoagulação

33.12.01.AN.00 Fotocoagulacão transmucosa de lesões vasculares da mucosa oral

33.12.01.AO.00 Fotocoagulacão intralesional de lesões vasculares da mucosa oral

33.12.01.AP.00 Fotocoagulacão transmucosa de lesões vasculares da língua

33.12.01.AQ.00 Fotocoagulacão intralesional de lesões vasculares da língua

33.12.01.AR.00 Fotocoagulacão transmucosa de lesões vasculares do lábio

33.12.01.AS.00 Fotocoagulacão intralesional de lesões vasculares do lábio

33.12.01.AT.00 Fotocoagulacão percutânea de lesões vasculares do lábio

33.12.01.AU.00 Fotocoagulacão percutânea de lesões vasculares/telangiectasias periorais

33.12.01.AV.00 Corticotomia com recurso a laser

33.12.01.AW.00 Ostectomia com recurso a laser

33.12.01.AX.00 Odontossecção com recurso a laser

33.12.01.AY.00 Gengivectomia com recurso a laser

33.12.01.AZ.00 Gengivectomia e recontorno ósseo fechado com recurso a laser

33.12.01.BA.00 Operculectomia com recurso a laser

33.12.01.BB.00 Descontaminação e bursoplastia fechada de bolsas periodontais com recurso a laser 

33.12.01.BC.00 Descontaminação e bursoplastia aberta de bolsas periodontais com recurso a laser

33.12.01.BD.00 Descontaminação perimplantar com recurso a laser

33.12.01.BE.00 Implantoplastia com recurso a laser

33.12.01.BF.00 Recuperação de implante submucoso com recurso a laser

33.12.01.BG.00 Operação/incisão de tecidos moles com recurso a laser, utilização adicional

33.12.01.BH.00 Operação/incisão de tecido ósseo com recurso a laser, utilização adicional

33.12.02. Dentisteria / reabilitação

33.12.02.AA.00 Desbridamento de dentina cariada com recurso a laser

33.12.02.AB.00 Talhe de cavidade dentária com recurso a laser

33.12.02.AC.00 Pré-condicionamento laser de tecido dentário duro

33.12.02.AD.00 Obliteração com recurso a laser de túbulos dentinários para tratamento de hipersensibilidade

33.12.02.AE.00 Descimentação de prótese fixa com recurso a laser 

33.12.02.AF.00 Branqueamento dentário fotoativado, por arcada

33.12.03. Endodontologia

33.12.03.AA.00 Talhe de cavidade de acesso com recurso a laser 

33.12.03.AB.00 Ativação fotoacústica de irrigantes endodônticos

33.12.03.AC.00 Descontaminação fotoacústica endocanalar

33.12.03.AD.00 Fotodescontaminação endocanalar

33.12.03.AE.00 Pulpectomia parcial/pulpotomia com recurso a laser

33.12.04. Outros

33.12.04.AA.00 Fotobiomodulação para regeneração e cicatrização de tecidos moles/ósseo

33.12.04.AB.00 Fotodepilação permanente de retalhos intra-orais

33.13. Medicina estética em estomatologia

33.13.01. Injetáveis e tópicos

33.13.01.AA.00 Toxina botulínica para controlo da mímica hipercinética do terço superior da face

33.13.01.AB.00 Toxina botulínica para controlo da mímica hipercinética perioral

33.13.01.AC.00 Toxina botulínica para correção de sorriso gengival

33.13.01.AD.00 Toxina botulínica para tratamento de hipertrofia/hipertonia mentoniana

33.13.01.AE.00 Toxina botulínica para tratamento de hipertrofia/hipertonia massetérica

33.13.01.AF.00 Toxina botulínica para tratamento de hipertrofia/hipertonia do depressor do septo nasal

33.13.01.AG.00 Toxina botulínica para tratamento de hipertrofia/hipertonia platismal

79/154



Nomenclatura dos Atos Médicos - Tabela Codificada

Código Texto

33.13.01.AH.00 Preenchimento / revolumetrização com implantes líquidos sintéticos reabsorvíveis no terço superior da face

33.13.01.AI.00 Preenchimento / revolumetrização com implantes líquidos sintéticos reabsorvíveis no terço médio da face

33.13.01.AJ.00 Preenchimento / revolumetrização com implantes líquidos sintéticos reabsorvíveis no terço inferior da face

33.13.01.AK.00 Rinomodelação com implantes líquidos sintéticos reabsorvíveis

33.13.01.AL.00 Mentomodelação com implantes líquidos sintéticos reabsorvíveis

33.13.01.AM.00 Preenchimento / revolumetrização labial com implantes líquidos sintéticos reabsorvíveis

33.13.01.AN.00 Preenchimento / revolumetrização com enxerto de gordura autóloga no terço superior da face

33.13.01.AO.00 Preenchimento / revolumetrização com enxerto de gordura autóloga no terço médio da face

33.13.01.AP.00 Preenchimento / revolumetrização com enxerto de gordura autóloga no terço inferior da face

33.13.01.AQ.00 Preenchimento / revolumetrização labial com enxerto de gordura autóloga

33.13.01.AR.00 Infiltração subcutânea de ácido hialurónico não reticulado

33.13.01.AS.00 Remodelação de compartimentos adiposos cervicofaciais com injeção de ácido desoxicólico ou derivados

33.13.01.AT.00 Lipoaspiração pré-plastismal

33.13.01.AU.00 Quimiorremodelação cutânea (Peeling) superficial a média, face completa

33.13.01.AV.00 Quimiorremodelação cutânea (Peeling) superficial a média, por unidade estética

33.13.01.AW.00 Quimiorremodelação cutânea (Peeling) profunda, face completa

33.13.01.AX.00 Quimiorremodelação cutânea (Peeling) profunda, por unidade estética

33.13.02. Laser e outras fototerapias

33.13.02.AA.00 Laserterapia de lesões cutâneas benignas(excisão/vaporização)

33.13.02.AB.00 Laserterapia de lesões cutâneas de comportamento incerto (excisão/vaporização)

33.13.02.AC.00 Fotorremodelação cutânea, ablativa clássica/fracionada (CO2/Er: YAG) superficial a média, face completa

33.13.02.AD.00 Fotorremodelação cutânea, ablativa clássica/fracionada (CO2/Er: YAG) profunda, face completa

33.13.02.AE.00 Fotorremodelação cutânea, ablativa clássica/fracionada (CO2/Er: YAG) superficial a média, por unidade estética

33.13.02.AF.00 Fotorremodelação cutânea, ablativa clássica/fracionada (CO2/Er: YAG) profunda, por unidade estética

33.13.02.AG.00 Fotorremodelação cutânea, não ablativa (Lasers fracionados não ablativos, radiofrequência fracionada), face 

completa

33.13.02.AH.00 Fotorremodelação cutânea, não ablativa (Lasers fracionados não ablativos, radiofrequência fracionada), por 

unidade estética

33.13.02.AI.00 Outras fototerapias faciais

34. APARELHO DIGESTIVO

34.01. Lábio

34.01.00.AA.00 Ressecção do bordo livre com avanço da mucosa

34.01.00.AB.00 Excisão em cunha de lesão do lábio com encerramento direto

34.01.00.AC.00 Excisão de lesão do lábio com dimensão superior a 1/4 com reconstrução

34.01.00.AD.00 Ressecção total do lábio inferior ou superior com reconstrução

34.01.00.AE.00 Tratamento integral de fissura lábio alvéolo palatina - cada tempo

34.01.00.AF.00 Tratamento cirúrgico de fenda palatina parcial

34.01.00.AG.00 Tratamento cirúrgico da fenda labial bilateral

34.01.00.AH.00 Tratamento cirúrgico de fenda labial tempos complementares

34.01.00.AI.00  Tratamento de outras malformações congénitas dos lábios cada tempo

34.01.00.AJ.00 Tratamento cirúrgico de fenda completa unilateral do paladar primário

34.01.00.AK.00 Tratamento cirúrgico de fenda bilateral (cada lado) do paladar primário

34.01.00.AL.00 Tratamento cirúrgico de fenda do paladar primário tempos complementares

34.01.00.AM.00 Tratamento cirúrgico de fístulas congénitas labiais

34.02. Vestíbulo
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34.02.00.AA.00 Drenagem de quistos, abcessos, hematomas

34.02.00.AB.00 Plastia do freio lingual

34.02.00.AC.00 Excisão de lesão da mucosa ou sub-mucosa

34.02.00.AD.00 Excisão de lesão da mucosa ou sub-mucosa com plastia

34.02.00.AE.00 Sutura de laceração superficial ou profunda

34.02.00.AF.00 Vestibuloplastia por quadrante

34.02.00.AG.00 Aprofundamento do vestíbulo

34.03. Língua e Pavimento da boca

34.03.00.AA.00 Incisão e drenagem de quistos, abcessos intra-orais ou hematomas da língua ou pavimento da boca-superficiais

34.03.00.AB.00 Incisão e drenagem de quistos, abcessos intra-orais ou hematomas da língua ou pavimento da boca-profundos

34.03.00.AC.00 Incisão e drenagem extra-oral de abcesso, quisto e/ou hematoma do pavimento da boca ou sublingual

34.03.00.AD.00 Excisão de lesão da língua localizada nos 2/3 anteriores

34.03.00.AE.00 Excisão de lesão da língua localizada no 1/3 posterior

34.03.00.AF.00 Excisão de lesão do pavimento da boca

34.03.00.AG.00 Glossectomia menor que ½ da língua

34.03.00.AH.00 Hemiglossectomia

34.03.00.AI.00 Hemiglossectomia com esvaziamento unilateral do pescoço

34.03.00.AJ.00 Glossectomia total, sem esvaziamento cervical

34.03.00.AK.00 Glossectomia total, com esvaziamento unilateral

34.03.00.AL.00 Glossectomia total com esvaziamento bilateral

34.03.00.AM.00 Glossectomia com ressecção do pavimento da boca e mandíbula

34.03.00.AN.00 Glossectomia com ressecção do pavimento da boca e mandíbula com esvaziamento cervical

34.03.00.AO.00 Reparação de laceração até 2 cm do pavimento ou dos 2/3 anteriores da língua

34.03.00.AP.00 Reparação de laceração do 1/3 posterior da língua

34.03.00.AQ.00 Reparação de laceração do pavimento ou língua (mais de 2 cm)

34.04. Palato e Úvula

34.04.00.AA.00 Drenagem de abcesso do palato ou úvula

34.04.00.AB.00 Excisão de lesão do palato ou úvula

34.04.00.AC.00 Excisão de exostose do palato

34.04.00.AD.00 Sutura de laceração do palato até 2 cm

34.04.00.AE.00 Sutura de laceração do palato mais de 2 cm

34.04.00.AF.00 Palotoplastia para tratamento de ferida (palato mole)

34.04.00.AG.00 Retalho osteo periósteo ou enxerto ósseo em fenda alvéolo palatina

34.04.00.AH.00 Estafilorrafia por fenda palatina incompleta ou estafilorrafia simples

34.04.00.AI.00 Uranoestafilorrafia por fenda palatina completa

34.04.00.AJ.00 Reconstrução do palato anterior em fenda alvéolo-palatina

34.04.00.AK.00 Tratamento cirúrgico de fístula oroantral

34.04.00.AL.00 Extirpação das apófises estiloideias 

34.04.00.AM.00 Extirpação de fístula ou quisto branquial, amigdalino, etc. 

34.04.00.AN.00 Uvulopalatoplastia com anestesia geral

34.04.00.AO.00 Uvulopalatofaringoplastia

34.05. Faringe

34.05.00.AA.00 Adenoidectomia

34.05.00.AB.00 Amigdalectomia

34.05.00.AC.00 Adenoamigdalectomia

34.05.00.AD.00 Amigdalectomia parcial

34.05.00.AE.00 Amigdalectomia lingual

34.05.00.AF.00 Drenagem de abcesso faríngeo por via oral
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34.05.00.AG.00 Extração de corpo estranho da faringe

34.05.00.AH.00 Drenagem de abcesso amigdalino ou periamigdalino

34.05.00.AI.00 Drenagem de abcesso retro ou parafaríngeo, por via oral

34.05.00.AJ.00 Drenagem de abcesso retro ou parafaríngeo, por via externa

34.05.00.AK.00 Faringoplastia

34.05.00.AL.00 Encerramento de faringostoma

34.05.00.AM.00 Faringotomia

34.05.00.AN.00 Faringectomia por via externa

34.05.00.AO.00 Faringectomia por via externa com reconstrução

34.05.00.AP.00 Extirpação das apófises estiloideias

34.05.00.AQ.00 Excisão de fístula ou quisto branquial

34.05.00.AR.00 Exérese de tumor parafaringeo

34.05.00.AS.00 Faringectomia endoscópica

34.06. Glândulas salivares

34.06.00.AA.00 Drenagem simples de abcessos (parótida, submandibular ou sublingual)

34.06.00.AB.00 Marsupialização de quisto sublingual (rânula)

34.06.00.AC.00 Excisão de quisto sublingual ou do pavimento

34.06.00.AD.00 Parotidectomia superficial

34.06.00.AE.00 Parotidectomia total com sacrifício do nervo facial 

34.06.00.AF.00 Parotidectomia total com dissecção e conservação do nervo facial

34.06.00.AG.00 Parotidectomia total com reconstrução do nervo facial

34.06.00.AH.00 Excisão de glândula submaxilar

34.06.00.AI.00 Excisão de glândula sublingual 

34.06.00.AJ.00 Excisão de glândulas salivares minor

34.06.00.AK.00 Injeção para sialografia com dilatação dos canais salivares

34.06.00.AL.00 Excisão de cálculos dos canais salivares por via endobucal

34.06.00.AM.00 Excisão de glândulas salivares aberrantes

34.06.00.AN.00 Sialoendoscopia diagnóstica 

34.06.00.AO.00 Sialoendoscopia terapêutica 

34.06.00.AP.00 Litotrícia de cálculos das glândulas salivares

34.07. Esófago

34.07.00.AA.00  Esofagotomia cervical

34.07.00.AB.00 Esofagotomia torácica

34.07.00.AC.00 Miotomia cricofaríngea

34.07.00.AD.00 Operação de Heller

34.07.00.AE.00 Esofagectomia sub-total com reconstituição da continuidade (vias cervical, torácica e/ou abdominal) e anastomose 

cervical/torácica com estomago / intestino delgado  

34.07.00.AF.00 Esofagectomia sub-total com reconstituição da continuidade (vias cervical, torácica e/ou abdominal) e anastomose 

cervical/torácica com colon 

34.07.00.AG.00 Esofagectomia do 1/3 inferior com reconstituição da continuidade (anastomose torácica)

34.07.00.AH.00 Diverticulectomia de Zenker

34.07.00.AI.00 Esofagostomia

34.07.00.AJ.00 Esofagoplastia, por atrésia do esófago

34.07.00.AK.00 Laqueação de fístula esófago-traqueal

34.07.00.AL.00 Diverticulectomia do terço médio e inferior

34.08. Estômago

34.08.00.AA.00 Gastrotomia

34.08.00.AB.00 Gastrostomia 

34.08.00.AC.00 Piloromiotomia

34.08.00.AD.00 Gastrotomia com excisão de úlcera ou tumor

34.08.00.AE.00 Gastrectomia parcial ou sub-total
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34.08.00.AF.00 Gastrectomia sub-total radical

34.08.00.AG.00 Gastrectomia total

34.08.00.AH.00 Gastrectomia total radical

34.08.00.AI.00 Desgastrogastrectomia

34.08.00.AJ.00 Gastrenterostomia

34.08.00.AK.00 Gastrorrafia, sutura de úlcera perfurada ou ferida

34.08.00.AL.00 Piloroplastia

34.08.00.AM.00 Revisão de anastomose gastroduodenal ou gastrojejunal com reconstrução

34.08.00.AN.00 Vagotomia troncular ou seletiva

34.08.00.AO.00 Vagotomia super seletiva

34.09. Intestino

34.09.00.AA.00 Enterolise de bridas / aderências (ato isolado)

34.09.00.AB.00 Duodenotomia

34.09.00.AC.00 Enterotomia

34.09.00.AD.00 Colotomia 

34.09.00.AE.00 Enterostomia ou cecostomia 

34.09.00.AF.00 Ileostomia

34.09.00.AG.00 Revisão da ileostomia

34.09.00.AH.00 Colostomia

34.09.00.AI.00 Revisão da colostomia

34.09.00.AJ.00 Encerramento de enterostomia ou colostomia

34.09.00.AK.00 Transposição da colostomia

34.09.00.AL.00 Excisão de pequenas lesões não requerendo anastomose ou exteriorização 

34.09.00.AM.00 Enterorrafia (ato isolado reparador)

34.09.00.AN.00 Enterectomia

34.09.00.AO.00 Enteroenterostomia 

34.09.00.AP.00 Colectomia segmentar

34.09.00.AQ.00 Hemicolectomia direita

34.09.00.AR.00 Hemicolectomia esquerda

34.09.00.AS.00 Sigmoidectomia

34.09.00.AT.00 Colectomia total com ileorectostomia

34.09.00.AU.00 Colectomia total com ileoproctostomia

34.09.00.AV.00 Proctocolectomia com reservatório ileo-anal

34.09.00.AW.00 Colectomia tipo Hartmann

34.09.00.AX.00 Reconstrução pós operação tipo Hartman

34.09.00.AY.00 Colectomia com colostomia e criação de fístula mucosa

34.09.00.AZ.00 Tratamento cirúrgico de duplicação intestinal simples

34.09.00.BA.00 Tratamento cirúrgico de duplicação intestinal complexa

34.09.00.BB.00 Tratamento cirúrgico de ileus meconial

34.09.00.BC.00 Encerramento de fistulas intestinais

34.09.00.BD.00 Plicatura do intestino (tipo Noble)

34.09.00.BE.00 Tratamento cirúrgico da atrésia do duodeno, jejuno, ileon ou colon

34.10. Apêndice, Divertículo de Meckel e Mesentérico

34.10.00.AA.00 Diverticulectomia

34.10.00.AB.00 Exérese de tumor do mesentério

34.10.00.AC.00 Sutura de mesentério (laceração e hérnia interna)

34.10.00.AD.00 Apendicectomia (inclui eventual drenagem de abcesso)

34.10.00.AE.00 Incisão e drenagem de abcesso apendicular (ato isolado)

34.10.00.AF.00 Tratamento cirúrgico de malrotação intestinal

34.11. Recto
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34.11.00.AA.00 Drenagem transrectal de abcesso perirectal 

34.11.00.AB.00 Ressecção anterior alta do recto

34.11.00.AC.00 Ressecção anterior do recto (1/3 médio e inferior)

34.11.00.AD.00 Ressecção anterior do recto com anastomose colo-anal

34.11.00.AE.00 Ressecção anterior do recto com anastomose inter-esfincterica

34.11.00.AF.00 Ressecção do recto por via abdominoperineal

34.11.00.AG.00 Protectomia com anastomose anal (pull-through)

34.11.00.AH.00 Tratamento de prolapso total do recto

34.11.00.AI.00 Tratamento de prolapso parcial do recto (não aplicável ao tratamento de doença hemorroidária)

34.11.00.AJ.00 Tratamento cirúrgico de doença de Hirschsprung - nas suas diversas técnicas trans anal, combinada ou com apoio 

laparoscópico

34.11.00.AK.00 Ressecção de tumor benigno por via transagrada e/ou transcoccígea (tipo Kraske)

34.11.00.AL.00 Ressecção de tumor maligno por via transagrada e/ou transcoccigea (tipo Kraske)

34.11.00.AM.00 Excisão de tumor do recto TAMIS

34.11.00.AN.00 Excisão de tumor do recto TATME

34.11.00.AO.00 Excisão, eletrocoagulação, criocoagulação ou laser de tumor do recto por via trans anal

34.11.00.AP.00 Ressecção de tumor pré sagrado

34.11.00.AQ.00 Ressecção de teratoma pré-sagrado grau ALTMAN I e II

34.11.00.AR.00 Ressecção de teratoma pré-sagrado grau ALTMAN III e IV

34.11.00.AS.00 Ressecção de teratoma pélvico 

34.12. Ânus

34.12.00.AA.00 Incisão e drenagem de abcesso da margem do ânus (ato isolado)

34.12.00.AB.00 Esfincterotomia com ou sem fissurectomia

34.12.00.AC.00 Incisão de trombose hemorroidária (ato isolado)

34.12.00.AD.00 Hemorroidectomia (inclui eventual esfincterotomia)

34.12.00.AE.00 Hemorroidopexia (técnica de longo)

34.12.00.AF.00 Laqueação do trajeto fistuloso no espaço inter-esfinctérico

34.12.00.AG.00 Fistulectomia por fístula perineo-rectal

34.12.00.AH.00 Fistulectomia subcutânea da mucosa

34.12.00.AI.00 Fistulotomia por colocação de seton

34.12.00.AJ.00 Retalho deslizamento rectal em fistulas perineais complexas

34.12.00.AK.00 Criptectomia

34.12.00.AL.00 Dilatação anal, sob anestesia geral (ato isolado)

34.12.00.AM.00 34.12.00.01.00

34.12.00.AN.00 Tratamento de malformação ano-rectal (forma baixa ou alta)

34.12.00.AO.00 Esfincteroplastia, por incontinência anal

34.12.00.AP.00 Transplante do gracilis eletroestimulado

34.12.00.AQ.00 Transplante muscular livre

34.12.00.AR.00 Colocação elétrodo de estimulação sagrada

34.12.00.AS.00 Colocação de neuro-estimulador permanente

34.12.00.AT.00 Retalho pediculado de tecido adiposo do grande lábio (Martius)

34.13. Fígado

34.13.00.AA.00 Hepatectomia parcial atípica

34.13.00.AB.00 Hepatectomia regrada direita 

34.13.00.AC.00 Hepatectomia alargada regrada direita

34.13.00.AD.00 Hepatectomia regrada esquerda

34.13.00.AE.00 Hepatectomia alargada regrada esquerda

34.13.00.AF.00 Hepatectomia central

34.13.00.AG.00 Segmentectomia hepática 

34.13.00.AH.00 Sectorectomia (Post. Dta; Ant. Dra.; Post. Esq; Ant Esq)
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34.13.00.AI.00 Cateterização cirúrgica da artéria hepática para tratamento complementar

34.13.00.AJ.00 Marsupialização ou excisão de quisto ou abcesso

34.13.00.AK.00 Marsupialização / fenestração de quisto hidático

34.13.00.AL.00 Quistectomia total com periquistectomia de quisto hidático

34.13.00.AM.00 Destruição de lesão hepática

34.13.00.AN.00 Transplante hepático

34.13.00.AO.00 Colheita de fígado para transplante  

34.13.00.AP.00 Tratamento dos traumatismos hepáticos grau 1 e 2

34.13.00.AQ.00 Tratamento de traumatismos hepáticos grau 3, 4 e 5

34.13.00.AR.00 Ultrassonografia hepatobiliar intraoperatória

34.14. Vias biliares

34.14.00.AA.00 Colecistectomia

34.14.00.AB.00 Colecistostomia

34.14.00.AC.00 Exploração cirúrgica das vias biliares com ou sem colecistectomia

34.14.00.AD.00 Colangiografia / Colangioscopia

34.14.00.AE.00  Anastomose termino-terminal das vias biliares

34.14.00.AF.00 Anastomose do trato digestivo às vias biliares extra-hepáticas

34.14.00.AG.00 Anastomose do trato digestivo às vias biliares intra-hepáticas

34.14.00.AH.00 Tratamento da atrésia das vias biliares

34.14.00.AI.00 Tratamento cirúrgico de quisto do colédoco

34.14.00.AJ.00 Ressecção das vias biliares extra-hepáticas por tumor (inclui as anastomoses necessárias)

34.15. Pâncreas

34.15.00.AA.00 Duodenopancreatectomia (tipo Whipple) (inclui colecistectomia)

34.15.00.AB.00 Duodenopancreatectomia cefálica com preservação duodenal

34.15.00.AC.00 Pancreatectomia distal com esplenectomia

34.15.00.AD.00 Pancreatectomia distal sem esplenectomia

34.15.00.AE.00 Pancreatectomia «quase total» (tipo Chili)

34.15.00.AF.00 Pancreatectomia central

34.15.00.AG.00 Enucleação de lesão pancreática

34.15.00.AH.00 Anastomose do canal pancreático ao trato gastro-intestinal

34.15.00.AI.00 Necrosectomia pancreática

34.15.00.AJ.00 Cistojejunostomia ou cistogastrostomia 

34.15.00.AK.00 Transplante pancreático

34.15.00.AL.00 Colheita pâncreas para transplante

34.15.00.AM.00 Ultrassonografia pancreática intraoperatória

34.16. Abdómen, peritoneu e epíploon

34.16.00.AA.00 Laparoscopia / Laparotomia diagnóstica (ato isolado)

34.16.00.AB.00 Laparoscopia / Laparotomia diagnóstica com biópsias (ato isolado)

34.16.00.AC.00 Laparotomia para drenagem de abcesso peritoneal ou retroperitoneal (exceto apêndice)

34.16.00.AD.00 Remoção de corpo estranho da cavidade peritoneal

34.16.00.AE.00 Exérese de tumor benigno ou quistos retroperitoneais

34.16.00.AF.00 Exérese de tumor maligno retroperitoneal via toracoabdominal

34.16.00.AG.00 Exérese de tumor maligno retroperitoneal

34.16.00.AH.00 Exérese de tumor ou quistos retroperitoneais, via toracoabdominal 

34.16.00.AI.00 Lise de aderências extensas multiorgânicas

34.16.00.AJ.00 Omentectomia total (ato isolado)

34.16.00.AK.00 Cirurgia de endometriose estadio I (ligeira) e II (moderada). Quisto ovário (inclui todos os atos necessários ao 

tratamento da doença)

34.16.00.AL.00 Cirurgia de endometriose estadio III (grave); septo rectovaginal; libertação ureter (inclui todos os atos necessários 

ao tratamento da doença)

34.16.00.AM.00 Excisão do gânglio sentinela inguinal por linfocintigrafia e azul patente
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34.16.00.AN.00 Linfadenectomia inguinofemoral unilateral

34.16.00.AO.00 Linfadenectomia inguinofemoral bilateral

34.16.00.AP.00 Biópsia ganglionar seletiva pélvica

34.16.00.AQ.00 Biópsia ganglionar seletiva lomboaortica

34.16.00.AR.00 Linfadenectomia pélvica bilateral

34.16.00.AS.00 Linfadenectomia lomboaórtica (até às veias renais)

34.16.00.AT.00 Linfadenectomia pélvica e lomboaortica

34.16.00.AU.00 Tratamento de Onfalocelo ou Gastrosquisis

34.16.00.AV.00 Tratamento de hérnia inguinal

34.16.00.AW.00 Tratamento de hérnia crural

34.16.00.AX.00 Tratamento de hérnia epigástrica

34.16.00.AY.00 Tratamento de hérnia umbilical

34.16.00.AZ.00 Tratamento de hérnia incisional

34.16.00.BA.00 Tratamento de hérnia incisional com separação de componentes

34.16.00.BB.00 Tratamento de hérnia de Spiegel

34.16.00.BC.00 Tratamento de hérnia lombar, obturadora ou isquiática

34.16.00.BD.00 Tratamento de hérnia estrangulada ou recidivada, a acrescentar ao valor da respetiva localização

34.16.00.BE.00 Tratamento de hérnia com ressecção intestinal, a acrescentar ao valor da respetiva localização

34.16.00.BF.00 Laqueação do canal peritoneo vaginal, inclui técnica laparoscópica (PIRS) e hidrocelo da criança e quisto do cordão

34.16.00.BG.00 Sutura de evisceração post-operatória

34.16.00.BH.00 Tratamento de perda de substância da parede abdominal (excluindo tratamento de patologia hérniaria)

34.16.00.BI.00 Cirurgia de citoredução por neoplasia peritoneal

34.16.00.BJ.00 Quimioterapia intra-peritoneal hipertérmica

34.17. Obesidade

34.17.00.AA.00 Colocação de balão intragástrico

34.17.00.AB.00 Remoção de balão intragástrico

34.17.00.AC.00 Colocação de banda gástrica (gastro-bando-plastia)

34.17.00.AD.00 Remoção banda gástrica

34.17.00.AE.00 Remoção banda gástrica por migração intraluminal

34.17.00.AF.00 Tratamento cirúrgico de “slippage” de banda gástrica

34.17.00.AG.00 Tratamento cirúrgico de desconexão intra-abdominal de tubo collector com “port”

34.17.00.AH.00 Gastric Sleeve

34.17.00.AI.00 Plicatura gástrica

34.17.00.AJ.00 “By pass” gástrico

34.17.00.AK.00 “Duodenal switch”

34.17.00.AL.00 “By pass” metabólico 

35. APARELHO URINÁRIO

35.01. Retroperitoneu, rim, bacinete

35.01.00.AA.00 Drenagem cirúrgica de hematoma, urinoma ou abcesso retroperitoneal

35.01.00.AB.00 Linfadenectomia retroperitoneal para-aórtico-cava

35.01.00.AC.00 Linfadenectomia retroperitoneal pélvica unilateral

35.01.00.AD.00 Linfadenectomia retroperitoneal pélvica bilateral

35.01.00.AE.00 Linfadenectomia retroperitoneal para-aórtico-cava e pélvica

35.01.00.AF.00 Suprarenalectomia por patologia suprarenal

35.01.00.AG.00 Cirurgia da artéria renal

35.01.00.AH.00 Cirurgia da veia renal

35.01.00.AI.00 Cirurgia renal "ex-situ"
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35.01.00.AJ.00 Auto-transplantação

35.01.00.AK.00 Transplantação de rim de cadáver ou de rim vivo

35.01.00.AL.00 Colheita de rim para transplante in vivo

35.01.00.AM.00 Colheita de rim para transplante em cadáver

35.01.00.AN.00 Biópsia renal cirúrgica

35.01.00.AO.00 Nefro(lito)tomia

35.01.00.AP.00 Nefro(lito)tomia anatrófica

35.01.00.AQ.00 Pielo(lito)tomia simples

35.01.00.AR.00 Pielocalico(lito)tomia ou pielonefro(lito)tomia

35.01.00.AS.00 Pielo(lito)tomia secundária

35.01.00.AT.00 Pielo(lito)tomia em malformação renal

35.01.00.AU.00 Nefrostomia ou pielostomia aberta

35.01.00.AV.00 Nefrorrafia por traumatismo–renal

35.01.00.AW.00 Encerramento da fistula pielo-cutânea

35.01.00.AX.00 Encerramento de fístula pielo-visceral

35.01.00.AY.00 Calico-ureterostomia

35.01.00.AZ.00 Calicorrafia ou calicoplastia

35.01.00.BA.00 Pieloureterolise

35.01.00.BB.00 Pielorrafia (ato isolado reparador)

35.01.00.BC.00 Pieloplastia desmembrada tipo Anderson Hynes

35.01.00.BD.00 Outra pieloplastia desmembrada

35.01.00.BE.00 Pieloplastia não desmembrada

35.01.00.BF.00 Pieloplastia em malformação renal 

35.01.00.BG.00 Pieloplastia por retroperitoneoscopia

35.01.00.BH.00 Nefropexia (ato isolado)

35.01.00.BI.00 Quistectomia ou marsupialização de quisto renal

35.01.00.BJ.00 Enucleação de tumor do rim

35.01.00.BK.00 Nefrectomia parcial (inclui heminefrectomia)

35.01.00.BL.00 Nefrectomia total

35.01.00.BM.00 Nefrectomia radical (inclui a suprarenalectomia e linfadenectomia regional)

35.01.00.BN.00 Nefrectomia radical com linfadenectomia para aórtico-cava

35.01.00.BO.00 Nefrectomia secundária

35.01.00.BP.00 Nefrectomia de rim ectópico

35.01.00.BQ.00 Nefrectomia de rim transplantado  

35.01.00.BR.00 Nefro-ureterectomia

35.01.00.BS.00 Nefro-ureterectomia com cistectomia perimeática

35.01.00.BT.00 Pielectomia com excisão de tumor piélico

35.01.00.BU.00 Cirurgia endoscópica do segmento pielo-ureteral (SPU), bacinete ou cálices com ureterorrenoscópio (não associável 

a procedimentos de tratamento de litíase)

35.01.00.BV.00 Biópsia renal percutânea com controle RX-Eco

35.01.00.BW.00 Nefroscopia percutânea 

35.01.00.BX.00 Tratamento percutâneo de quisto renal

35.01.00.BY.00 Nefro(lito)extração percutânea com pinças ou sondas-cesto

35.01.00.BZ.00 Nefrolitotrícia percutânea ou endoscópica retrógrada com litotritor ultra-sónico, electro-hidráulico ou laser de 

cálculo único do rim ou cálice inferior

35.01.00.CA.00 Nefrolitotrícia percutânea ou endoscópica retrógrada com litotritor ultra-sónico, electro-hidráulico ou laser de 

cálculos múltiplos do rim ou cálice inferior

35.01.00.CB.00 Pieloureterotomia interna

35.01.00.CC.00 Infundibulocalicotomia

35.01.00.CD.00 Ressecção percutânea ou endoscópica retrógrada de tumor do bacinete ou cálices

35.01.00.CE.00 Fotorradiação percutânea com laser de cálices, bacinete ou SPU

87/154



Nomenclatura dos Atos Médicos - Tabela Codificada

Código Texto

35.01.00.CF.00 Litotrícia extracorporal por ondas de choque (por unidade renal)

35.01.00.CG.00 Litotrícia extracorporal por ondas de choque (sessões complementares - dentro de um período de 3 meses)

35.01.00.CH.00 Crioterapia de tumor renal (via laparoscópica ou percutânea)

35.01.00.CI.00 Outras técnicas ablativas de tumor renal

35.01.00.CJ.00 Cirurgia intrarenal retrógrada para biópsia de tumor do urotélio superior

35.01.00.CK.00 Cirurgia intrarenal retrógrada com vaporização ou ressecção de tumor do urotélio superior

35.01.00.CL.00 Cirurgia intra-renal retrógrada combinada, endoscópica e percutânea 

35.02. Ureter

35.02.00.AA.00 Uretero(lito)tomia lombar

35.02.00.AB.00 Uretero(lito)tomia ilíaca  

35.02.00.AC.00 Uretero(lito)tomia pélvica

35.02.00.AD.00 Uretero(lito)tomia transvesical

35.02.00.AE.00 Uretero(lito)tomia transvaginal 

35.02.00.AF.00 Ureterostomia intubada

35.02.00.AG.00 Ureterostomia cutânea direta unilateral  

35.02.00.AH.00 Ureterostomia cutânea direta bilateral 

35.02.00.AI.00 Ureterostomia cutânea indireta transileal (ureteroileostomia cutânea-operação de Bricker)

35.02.00.AJ.00 Ureterostomia cutânea indireta transcólica (ureterocolostomia cutânea)

35.02.00.AK.00 Ureterostomia cutânea indireta com construção de bolsa intestinal continente, ortotópica ou heterotópica

35.02.00.AL.00 Revisão de ureterostomia cutânea  

35.02.00.AM.00 Revisão de anastomose uretero intestinal

35.02.00.AN.00 Ureterosigmoidostomia

35.02.00.AO.00 Ureterorrectostomia (bexiga rectal) com abaixamento intestinal

35.02.00.AP.00 Desderivação urinária

35.02.00.AQ.00 Colocação cirúrgica de tutor ureteral (via aberta)

35.02.00.AR.00 Transureteroureterostomia

35.02.00.AS.00 Ureterocistoneostomia (reimplantação ureterovesical) ou operação anti-refluxo sem ureteroneocistostomia

35.02.00.AT.00 Ureterocistoneostomia (reimplantação ureterovesical) ou operação anti-refluxo sem ureteroneocistostomia 

bilateral 

35.02.00.AU.00 Ureterocistoneostomia (reimplantação ureterovesical) ou operação anti-refluxo com modelagem ureteral

35.02.00.AV.00 Ureterocistoneostomia (reimplantação ureterovesical) ou operação anti-refluxo com modelagem ureteral bilateral

35.02.00.AW.00 Ureterocistoneostomia (reimplantação ureterovesical) ou operação anti-refluxo com plastia vesical (tipo Boari)

35.02.00.AX.00 Cirurgia do ureterocele (sem uretero cistoneostomia)

35.02.00.AY.00 Ureterorrafia (ato isolado)

35.02.00.AZ.00 Encerramento de fístula uretero-cutânea

35.02.00.BA.00 Encerramento de fístula uretero-visceral

35.02.00.BB.00 Ureteroplastia (inclui ureteroplastia intubada-Davies)

35.02.00.BC.00 Substituição ureteral por intestino

35.02.00.BD.00 Ureterectomia de coto ureteral ou ureter acessório

35.02.00.BE.00 Ureterolise (ato isolado)

35.02.00.BF.00 Descruzamento uretero-vascular

35.02.00.BG.00 Cirurgia do ureter retro-cava

35.02.00.BH.00 Ureterolise por fibrose retroperitoneal

35.02.00.BI.00 Intraperitonealizarão de ureter

35.02.00.BJ.00 Dilatação endoscópica do meato ureteral

35.02.00.BK.00 Meatotomia ureteral endoscópica

35.02.00.BL.00 Extração de corpos estranhos do ureter com citoscópio

88/154



Nomenclatura dos Atos Médicos - Tabela Codificada

Código Texto

35.02.00.BM.00 Cirurgia endoscópica de ureterocele (unilateral)

35.02.00.BN.00 Cirurgia endoscópica de ureterocele (unilateral) com ureterocelotomia com ressecção de ureterocele 

35.02.00.BO.00 Cirurgia endoscópica do refluxo vesico-ureteral (unilateral)

35.02.00.BP.00 Cirurgia endoscópica do refluxo vesico-ureteral (bilateral)

35.02.00.BQ.00 Cateterismo endoscópico ureteral terapêutico unilateral (incluí dilatação endoscópica sem visão e inclui drenagem)

35.02.00.BR.00 Cateterismo endoscópico ureteral terapêutico bilateral (incluí dilatação endoscópica sem visão e inclui drenagem)

35.02.00.BS.00 Colocação endoscópica retrógada de tutor ureteral (unilateral)

35.02.00.BT.00 Colocação endoscópica retrógada de tutor ureteral (bilateral)

35.02.00.BU.00 Ureterolitoextracção endoscópica sem visão

35.02.00.BV.00 Fulguração endoscópica do ureter com ureterorrenoscópico (URC)

35.02.00.BW.00 Ureterotomia interna sob visão com URC

35.02.00.BX.00 Ureterolitoextracção sob visão com URC com pinças ou sondas-cesto (Inclui todos os atos necessários e inerentes à 

sua execução)

35.02.00.BY.00 Ureterolitoextracção sob visão com URC com litotritor ultra-sónico, electro-hidráulico ou laser (Inclui todos os atos 

necessários e inerentes à sua execução)

35.02.00.BZ.00 Ressecção de tumor ureteral com URC

35.02.00.CA.00 Fotorradiação endoscópica com laser com URC

35.02.00.CB.00 Colocação percutânea anterógrada de tutor ureteral

35.02.00.CC.00 Uretero(lito) extração percutânea com pinças ou sondas-cesto (Inclui todos os atos necessários e inerentes à sua 

execução)

35.02.00.CD.00 Uretero(lito) extração percutânea com litotritor ultra-sónico, electro-hidráulico ou laser (Inclui todos os atos 

necessários e inerentes à sua execução)

35.02.00.CE.00 Ureterotomia interna percutânea

35.02.00.CF.00 Ressecção percutânea de tumor do ureter

35.02.00.CG.00 Fotoradiação percutânea com laser do ureter

35.02.00.CH.00 Litotrícia extracorporal por ondas de choque

35.02.00.CI.00 Litotrícia extracorporal por ondas de choque, sessão complementar

35.03. Bexiga (incluindo colo vesical e uretra feminina)

35.03.00.AA.00 Drenagem cirúrgica peri-vesical

35.03.00.AB.00 Cisto(lito)tomia

35.03.00.AC.00 Cistostomia ou vesicostomia

35.03.00.AD.00 Cistorrafia (ato isolado reparador)

35.03.00.AE.00 Encerramento de fístula vesicocutânea (inclui encerramento de cistosmia)

35.03.00.AF.00 Encerramento de fístula vesicoentérica

35.03.00.AG.00 Encerramento de fístula vesico-ginecológica

35.03.00.AH.00 Encerramento de fístula vesico-ginecológica complexa com retalho tecidular

35.03.00.AI.00 Enterocitoplastia de alargamento (qualquer tipo de segmento intestinal)

35.03.00.AJ.00 Enterocistoplastia de substituição destubularizada

35.03.00.AK.00 Plastia de redução vesical

35.03.00.AL.00 Cirurgia do divertículo vesical com divertículo plastia

35.03.00.AM.00 Diverticulolectomia

35.03.00.AN.00 Excisão do úraco

35.03.00.AO.00 Cistectomia parcial com ressecção transvesical de tumor

35.03.00.AP.00 Cistectomia parcial segmentar

35.03.00.AQ.00 Cistectomia sub-total

35.03.00.AR.00 Cistectomia total

35.03.00.AS.00 Cistectomia radical (ureterectomia não incluída)

35.03.00.AT.00 Cistectomia radical com linfadenectomia pélvica

35.03.00.AU.00 Exenteração pélvica anterior (inclui linfadenectomia)

35.03.00.AV.00 Aplicação cirúrgica de fármacos ou radioisótopos na bexiga
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35.03.00.AW.00 Tratamento da extrofia vesical

35.03.00.AX.00 Drenagem cirúrgica periuretral feminina

35.03.00.AY.00 Uretrotomia feminina

35.03.00.AZ.00 Uretrorrafia feminina

35.03.00.BA.00 Encerramento de fístula uretrovaginal

35.03.00.BB.00 Cervicouretroplastia feminina

35.03.00.BC.00 Reconstrução da uretra feminina (inclui neouretra)

35.03.00.BD.00 Cervicouretropexia por via vaginal

35.03.00.BE.00 Cervicouretropexia por via suprapúbica

35.03.00.BF.00 Cervicouretropexia por via mista

35.03.00.BG.00 Uretrectomia feminina

35.03.00.BH.00 Exerése de divertículo uretral feminino (uretrocele)

35.03.00.BI.00 Excisão de carúncula ou prolapso uretral feminino

35.03.00.BJ.00 Fulguração (laser ou elétrica) endoscópica vesical

35.03.00.BK.00 Biópsia endoscópica de tumor vesical

35.03.00.BL.00 Ressecção endoscópica de tumor vesical (RTU-V)

35.03.00.BM.00 Ressecção endoscópica de tumor vesical (RTU-V) + biópsia politópica

35.03.00.BN.00 Ressecção endoscópica de tumor vesical (RTU-V) sob PDD, NBI ou técnicas semelhantes

35.03.00.BO.00 Extração endoscópica de cálculo, coágulo ou corpo estranho vesical

35.03.00.BP.00 Litotrícia endoscópica vesical com litotritor mecânico sem visão

35.03.00.BQ.00 Litotrícia endoscópica vesical com litotritor mecânico com visão

35.03.00.BR.00 Litotrícia endoscópica vesical com litotritor ultra-sónico, electro-hidráulico, laser ou outro

35.03.00.BS.00 Cirurgia endoscópica de divertículo vesical

35.03.00.BT.00 Dilatação endoscópica da bexiga ou hidrodistensão (ato isolado)

35.03.00.BU.00 Alargamento endoscópico do colo vesical feminino com incisão de colo vesical

35.03.00.BV.00 Alargamento endoscópico do colo vesical feminino com ressecção do colo vesical

35.03.00.BW.00 Injeção intra-parietal vesical de toxina botulínica ou produtos análogos

35.03.00.BX.00 Cistostomia suprapúbica percutânea

35.03.00.BY.00 Litotrícia extracorporal por ondas de choque

35.03.00.BZ.00 Litotrícia extracorporal por ondas de choque – sessão complementar

35.03.00.CA.00 Colocação de prótese para tratamento de incontinência urinária (esfíncter artificial)

35.03.00.CB.00 Implantação de neuromodulador

35.03.00.CC.00 Substituição de neuromodulador, provisório ou definitivo

35.04. Colo vesical masculino e próstata

35.04.00.AA.00 Cirurgia aberta do colo vesical com incisão ou excisão do colo

35.04.00.AB.00 Plastia Y-V do colo vesical

35.04.00.AC.00 Prostatectomia suprapúbica ou retro púbica por HBP

35.04.00.AD.00 Prostatectomia perineal por HBP

35.04.00.AE.00 Prostatectomia radical retropúbica

35.04.00.AF.00 Prostatectomia radical retropúbica com linfadenectomia pélvica

35.04.00.AG.00 Prostatectomia radical perineal

35.04.00.AH.00 Ultrassonografia para determinação do volume e morfologia prostática para realização de técnicas intersticiais da 

próstata

35.04.00.AI.00 Planimetria prostática

35.04.00.AJ.00 Fixação e colocação de agulhas intra-prostáticas, sob controle ecográfico e com template

35.04.00.AK.00 Colocação de implantes ("sementes") radioativos na próstata

35.04.00.AL.00 Colocação de implantes ("sementes") radioativos na próstata, sob controle ecográfico e com template

35.04.00.AM.00 Crioterapia ou termoablacção da próstata

35.04.00.AN.00 Cirurgia da incontinência urinária do homem (exclui próteses e cirurgia endoscópica)

35.04.00.AO.00 Limpeza cirúrgica de osteíte do púbis
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35.04.00.AP.00 Drenagem endoscópica de abcesso da próstata

35.04.00.AQ.00 Ressecção endoscópica de próstata (RTUP)

35.04.00.AR.00 Alargamento endoscópico da loca prostática com incisão ou ressecção de fibrose da loca

35.04.00.AS.00 Alargamento endoscópico de colo vesical masculino com incisão ou ressecção de colo vesical

35.04.00.AT.00 Colocação endoscópica de prótese de alargamento de colo vesical de uretra prostática

35.04.00.AU.00 Tratamento endoscópico da incontinência urinária masculina

35.04.00.AV.00 Colocação endoscópica de prótese uretral expansível reepitelizável 

35.04.00.AW.00 Colocação de prótese para tratamento de incontinência urinária (esfíncter artificial)

35.04.00.AX.00 Hipertermia prostática

35.04.00.AY.00 Termoterapia prostática

35.04.00.AZ.00 Fotovaporização Laser da próstata por via transuretral (laser KTP, Holmiun: YAG, diodo ou outros)

35.04.00.BA.00 Enucleação da próstata por via trans-uretral (inclui morcelização)

35.04.00.BB.00 Terapêuticas focais do cancro da próstata (crioterapia, HIFU, outras afins)

35.04.00.BC.00 Outras técnicas minimamente invasivas para o tratamento da HBP (UroLift e afins)

35.05. Uretra Masculina

35.05.00.AA.00 Exploração cirúrgica da uretra

35.05.00.AB.00 Drenagem cirúrgica peri-uretral

35.05.00.AC.00 Meatomia

35.05.00.AD.00 Uretrolitotomia

35.05.00.AE.00 Uretrotomia externa

35.05.00.AF.00 Operação de Monseur

35.05.00.AG.00 Uretrostomia

35.05.00.AH.00 Intubação e recanalização uretral

35.05.00.AI.00 Uretrorrafia

35.05.00.AJ.00 Encerramento da uretrostomia

35.05.00.AK.00 Encerramento de fístula uretro-cutânea

35.05.00.AL.00 Encerramento de fistula uretro-rectal

35.05.00.AM.00 Meatoplastia

35.05.00.AN.00 Uretroplastia de uretra anterior com anastomose primaria ou com retalho pediculado ou enxerto livre da uretra 

anterior35.05.00.AO.00 Uretroplastia de uretra anterior termino-terminal com retalho pediculado 

35.05.00.AP.00 Uretroplastia de uretra anterior termino-terminal com retalho livre  

35.05.00.AQ.00 Uretroplastia de uretra anterior termino-terminal 

35.05.00.AR.00 Uretroplastia com uretra posterior com anastomose primaria ou com retalho pediculado ou enxerto livre

35.05.00.AS.00 Uretroplastia da uretra posterior termino-terminal

35.05.00.AT.00 Diverticulectomia uretral

35.05.00.AU.00 Uretrectomia parcial

35.05.00.AV.00 Uretrectomia total

35.05.00.AW.00 Uretrectomia de uretra acessória

35.05.00.AX.00 Extração cirúrgica de corpos estranhos uretrais

35.05.00.AY.00 Cirurgia do hipospadias e da uretra curta congénita proximal num só tempo

35.05.00.AZ.00 Cirurgia do hipospadias e da uretra curta congénita distal num só tempo  

35.05.00.BA.00 Cirurgia do hipospadias e da uretra curta congénita em 2 tempos 1º tempo (endireitamento)

35.05.00.BB.00 Cirurgia do hipospadias e da uretra curta congénita em 2 tempos 2º tempo (neouretroplastia)  

35.05.00.BC.00 Cirurgia do epispádias

35.05.00.BD.00 Fulguração endoscópica uretral

35.05.00.BE.00 Extração endoscópica de cálculo ou corpo estranho uretral

35.05.00.BF.00 Uretrotomia interna sem visão

35.05.00.BG.00 Uretrotomia interna sob visão
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35.05.00.BH.00 Ressecção endoscópica de estenose da uretra

35.05.00.BI.00 Ressecção endoscópica de tumor uretral

35.05.00.BJ.00 Esfincterotomia endoscópica

35.05.00.BK.00 Incisão-ressecção endoscópica de valvas uretrais

35.05.00.BL.00 Colocação endoscópica de prótese uretral expansível reepitelizável (exclui o custo da prótese)

36. APARELHO GENITAL MASCULINO

36.01. Pénis, escroto, testículos e vias seminais

36.01.00.AA.00 Corte do freio do pénis (ato isolado)

36.01.00.AB.00 Incisão para redução da parafimose

36.01.00.AC.00 Postectomia (circuncisão)

36.01.00.AD.00 Plastia do prepúcio

36.01.00.AE.00 Cirurgia de angulação e mal-rotação peniana e da doença de Peyronie com operação de Nesbit

36.01.00.AF.00 Cirurgia de angulação e mal-rotação peniana e da doença de Peyronie com excisão da placa e colocação de retalho

36.01.00.AG.00 Cirurgia de angulação e mal-rotação peniana e da doença de Peyronie com excisão da placa e colocação de prótese

36.01.00.AH.00 Cirurgia de priapismo com anastomose safeno-cavernosa unilateral

36.01.00.AI.00 Cirurgia de priapismo com anastomose safeno-cavernosa bilateral

36.01.00.AJ.00 Cirurgia de priapismo com anastomose caverno esponjosa

36.01.00.AK.00 Cirurgia de priapismo com fistula caverno-esponjosa

36.01.00.AL.00 Punção – esvaziamento – lavagem dos corpos cavernosos para tratamento do priapismo

36.01.00.AM.00 Amputação peniana parcial

36.01.00.AN.00 Amputação peniana total

36.01.00.AO.00 Emasculação

36.01.00.AP.00 Linfadenectomia inguinal superficial (unilateral)

36.01.00.AQ.00 Linfadenectomia inguinal profunda (unilateral)

36.01.00.AR.00 Linfadectomia pélvica adicional

36.01.00.AS.00 Reconstrução do pénis (tempo principal)

36.01.00.AT.00 Reconstrução do pénis outros tempos (cada)

36.01.00.AU.00 Laqueação de veias penianas na cirurgia da disfunção eréctil

36.01.00.AV.00 Revascularização peniana

36.01.00.AW.00 Revascularização peniana, com microcirurgia

36.01.00.AX.00 Colocação de prótese peniana rígida

36.01.00.AY.00 Colocação de prótese peniana semi-rígida

36.01.00.AZ.00 Colocação de prótese peniana insuflável

36.01.00.BA.00 Aplicação externa de raios laser

36.01.00.BB.00 Cirurgia do interesexo e transsexual masculino para feminino

36.01.00.BC.00 Cirurgia do interesexo e transsexual feminino para masculino, completa sem microcirurgia

36.01.00.BD.00 Cirurgia do interesexo e transsexual feminino para masculino, completa com microcirurgia

36.01.00.BE.00 Exploração do conteúdo escrotal (celotomia exploradora) 

36.01.00.BF.00 Drenagem cirúrgica da bolsa escrotal

36.01.00.BG.00 Drenagem de fleimão urinoso

36.01.00.BH.00  Cirurgia da pele e invólucros da bolsa escrotal

36.01.00.BI.00  Cirurgia de hidrocele no adulto

36.01.00.BJ.00  Cirurgia de hidrocele na criança

36.01.00.BK.00 Punção de hidrocele com injeção de esclerosante

36.01.00.BL.00 Cirurgia do hematocele

36.01.00.BM.00 Cirurgia do Varicocelo com laqueação alta da veia espermática

36.01.00.BN.00 Cirurgia do varicocele com laqueação-ressecção múltipla de veias varicosas
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36.01.00.BO.00 Orquidorrafia por traumatismo

36.01.00.BP.00 Orquidopexia escrotal sem funiculolise

36.01.00.BQ.00 Orquidectomia escrotal

36.01.00.BR.00 Orquidectomia sub-albugínea bilateral

36.01.00.BS.00 Orquidectomia intra-abdominal  

36.01.00.BT.00 Orquidectomia inguinal, total ou parcial

36.01.00.BU.00 Orquidectomia inguinal radical sem linfadenectomia 

36.01.00.BV.00 Linfadenectomia retroperitoneal por tumor do testículo

36.01.00.BW.00 Autotransplante testicular

36.01.00.BX.00 Colocação de prótese testicular unilateral

36.01.00.BY.00 Colocação de prótese testicular bilateral

36.01.00.BZ.00 Cirurgia para deferento vesiculografia

36.01.00.CA.00 Cirurgia da obstrução espermática com anastomose epididimo-deferencial (epididimo-vasostomia)

36.01.00.CB.00 Cirurgia da obstrução espermática com anastomose deferento-deferencial (vaso-vasostomia)

36.01.00.CC.00 TESE e outras formas cirúrgicas de colheita espermática

36.01.00.CD.00 Excisão de espermatocele ou quisto para testicular epididimário ou do cordão espermático

36.01.00.CE.00 Epididimectomia

36.01.00.CF.00 Vasectomia, bilateral (ou laqueação dos deferentes)

36.01.00.CG.00 Inguinotomia exploradora

36.01.00.CH.00 Cirurgia do testículo retido ou ectópico, inclui fonicololise e orquidiopexia - por cada tempo de (Stephens-Fowler)

36.01.00.CI.00 Cirurgia das vesículas seminais

37. APARELHO GENITAL FEMININO

37.01. Períneo

37.01.00.AA.00 Perineoplastia não obstétrica (operação isolada)

37.01.00.AB.00 Colpoperineorrafia por rasgadura incompleta do perineo e vagina (não obstétrica)

37.01.00.AC.00 Colpoperrineoplastia por rasgadura completa do perineo (não obstétrica)

37.02. Vulva e intróito

37.02.00.AA.00 Destruição de lesão (electro, criocirurgia ou laser)

37.02.00.AB.00 Excisão cirúrgica de condilomas

37.02.00.AC.00 Exérese de tumor ou quisto

37.02.00.AD.00 Sutura de laceração 

37.02.00.AE.00 Incisão e drenagem de abcesso vulvar, perineal, glândula de Bartholin ou quisto de glândula de Skene

37.02.00.AF.00 Marsupialiazação da glândula de Bartholin (inclui drenagem)

37.02.00.AG.00 Exérese de glândula de Bartholin

37.02.00.AH.00 Vulvectomia parcial

37.02.00.AI.00 Vulvectomia total

37.02.00.AJ.00 Vulvectomia radical, com esvaziamento ganglionar

37.02.00.AK.00 Clitoridectomia 

37.02.00.AL.00 Clitoridoplastia

37.02.00.AM.00 Exérese de caruncula uretral 

37.02.00.AN.00 Ninfoplastia em hipertrofia do pequeno lábio

37.02.00.AO.00 Himenotomia ou himenectomia parcial 

37.02.00.AP.00 Correção plástica do intróito 

37.03. Vagina

37.03.00.AA.00 Cirurgia laser da vagina

37.03.00.AB.00 Drenagem de hematocolpos

37.03.00.AC.00 Colpectomia para encerramento total da vagina (Colpocleisis)
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37.03.00.AD.00 Excisão de septo vaginal e plastia

37.03.00.AE.00 Exérese de tumor ou quisto

37.03.00.AF.00 Colporrafia por ferida não obstétrica

37.03.00.AG.00 Colporrafia anterior por cistocelo

37.03.00.AH.00 Correção de defeito do compartimento anterior, inclui cistocelo (com ou sem aplicação de prótese sintética)

37.03.00.AI.00 Correção de defeito do compartimento posterior, inclui rectocelo e enterocelo (com ou sem aplicação de prótese 

sintética)

37.03.00.AJ.00 Correção de defeito do compartimento apical, incluído enterocelo ou prolapso da cúpula (com ou sem aplicação de 

prótese sintética)

37.03.00.AK.00 Correção de defeitos de mais do que um compartimento (com ou sem aplicação de prótese sintética)

37.03.00.AL.00 Correção de enterocelo, via abdominal (operação isolada)

37.03.00.AM.00 Colpopexia via abdominal ou vaginal com ou sem prótese

37.03.00.AN.00 Colpopexia lateral (kapanji modificado)

37.03.00.AO.00 Colpopexia lateral (kapanji modificado) com conservação do útero

37.03.00.AP.00 Operação de Moscowitz

37.03.00.AQ.00 Intervenção cirúrgica para neovagina, em tempo único, simples com ou sem enxerto cutâneo

37.03.00.AR.00 Intervenção cirúrgica para neovagina cada tempo suplementar

37.03.00.AS.00 Correção de fístula recto-vaginal

37.03.00.AT.00 Correção de fístula vesico-vaginal

37.03.00.AU.00 Correção de fístula vesico-vaginal, via transvesical

37.03.00.AV.00 Colpectomia parcial

37.03.00.AW.00 Colpectomia total

37.03.00.AX.00 Colpectomia radical

37.03.00.AY.00 Criação de neo-vagina

37.03.00.AZ.00 Extração de material de prótese de correção de defeito vaginal

37.04. Cirurgia de incontinência urinária

37.04.00.AA.00 Vesicouretropexia anterior ou uretropexia, via abdominal (tipo Burch, Marshall-Marchetti ou Pereyra)

37.04.00.AB.00 Suspensão uretral (fáscia ou sintético) por incontinência urinária ao esforço (tipo Stockel)

37.04.00.AC.00 Plastia do esfíncter uretral (tipo plicatura uretral de Kelli) - operação isolada

37.04.00.AD.00 Extração de material de prótese de correção de incontinência urinária

37.04.00.AE.00 Correção cirúrgica de incontinência urinária de esforço com prótese sintética (TVT-O, TOT e análogos)

37.05. Colo do útero

37.05.00.AA.00 Polipectomia cervical

37.05.00.AB.00 Curetagem do canal cervical

37.05.00.AC.00 Cervicectomia (operação isolada)

37.05.00.AD.00 Eletrocoagulação ou criocoagulação

37.05.00.AE.00 Cirurgia Laser CO2 – Vaporização

37.05.00.AF.00 Conização (qualquer método)

37.05.00.AG.00 Traquelorrafia

37.05.00.AH.00 Exérese do colo restante

37.05.00.AI.00 Traquelectomia

37.05.00.AJ.00 Traquelectomia radical

37.06. Corpo do Útero

37.06.00.AA.00 Aspiração ou Curetagem uterina

37.06.00.AB.00 Dilatação e curetagem

37.06.00.AC.00 Histeroplastia por anomalia uterina (tipo Stassman)

37.06.00.AD.00 Histerotomia

37.06.00.AE.00 Histeropexia (ato isolado)

37.06.00.AF.00 Ligamentopexia (ato isolado)
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37.06.00.AG.00 Sutura de rotura uterina

37.06.00.AH.00 Intervenção cirúrgica por inversão uterina (não obstétrica)

37.06.00.AI.00 Miomectomia por via abdominal até 3 lesões

37.06.00.AJ.00 Miomectomia por via abdominal mais de 3 lesões

37.06.00.AK.00 Histerectomia total, com ou sem cirurgia anexial (trompa e/ou ovário)

37.06.00.AL.00 Histerectomia sub-total, com ou sem cirurgia anexial (trompa e/ou ovário)

37.06.00.AM.00 Histerectomia vaginal (inclui Plicatura dos Uterosagrados tipo McCall e Salpingectomia)

37.06.00.AN.00 Histerectomia vaginal com anexectomia uni ou bilateral

37.06.00.AO.00 Histerectomia vaginal com colpo-uretrocistopexia

37.06.00.AP.00 Histerectomia vaginal radical (tipo Schauta)

37.06.00.AQ.00 Histerectomia vaginal com colporrafia anterior e/ou posterior

37.06.00.AR.00 Histerectomia vaginal com correção de enterocelo

37.06.00.AS.00 Histerectomia vaginal com colporrafia anterior e/ou posterior e com correção de enterocelo

37.06.00.AT.00 Histerectomia radical com linfadenectomia pélvica bilateral (tipo Wertheim-Meigs)

37.06.00.AU.00 Histerectomia radical Piver II c/ ou s/ remoção dos anexos

37.06.00.AV.00 Histerectomia radical Piver III c/ ou s/ remoção dos anexos

37.06.00.AW.00 Histerectomia radical Piver IV

37.06.00.AX.00 Parametrectomia bilateral, com ou sem anexectomia bilateral

37.06.00.AY.00 Exenteração pélvica (anterior)

37.06.00.AZ.00 Exenteração pélvica (posterior)

37.06.00.BA.00 Oclusão de fistula vesico-uterina

37.06.00.BB.00 Laparotomia exploradora com biópsias para estadiamento por neoplasia ginecológica

37.06.00.BC.00 Secção de sinequias uterinas - via vaginal

37.06.00.BD.00 Correção de septo por via vaginal

37.06.00.BE.00 Histerectomia total com conservação de anexos

37.07. Cirurgia por histeroscopia

37.07.00.AA.00 Histeroscopia diagnóstica (ato isolado)

37.07.00.AB.00 Histeroscopia diagnóstica + biópsia do endométrio, exérese de pólipo < 0,5 cm ou sinéquia mucosa

37.07.00.AC.00 Cirurgia Histeroscópica mecânica (pólipo, mioma, septo ou sinequias)

37.07.00.AD.00 Cirurgia Histeroscópica com energia elétrica (pólipo, mioma, septo ou sinequias)

37.07.00.AE.00 Ressetoscopia (pólipo, mioma, ablação endometrial) (inclui dilatação do colo)

37.08. Trompa

37.08.00.AA.00 Microcirurgia tubar

37.08.00.AB.00 Salpingoplastia, uni ou bilateral

37.08.00.AC.00 Anastomose tubo-tubária

37.08.00.AD.00 Implantação tubo-uterina

37.08.00.AE.00 Fimbrioplastia

37.08.00.AF.00 Salpingostomia (neo-salpingostomia) uni ou bilateral

37.08.00.AG.00 Drenagem de abcesso tubo-ovárico

37.08.00.AH.00 Secção ou laqueação das trompas (ato isolado)

37.08.00.AI.00 Salpingectomia uni ou bilateral (ato isolado)

37.08.00.AJ.00 Quistectomia tubária, uni ou bilateral (ato isolado)

37.08.00.AK.00 Tratamento cirúrgico da gravidez ectópica

37.09. Ovários

37.09.00.AA.00 Biópsia do ovário, (operação isolada)

37.09.00.AB.00 Coagulação de ovários / "Drilling", uni ou bilateral

37.09.00.AC.00 Ressecção em cunha, ovários, uni ou bilateral

37.09.00.AD.00 Transposição de ovário(s)

37.09.00.AE.00 Quistectomia do ovário uni ou bilateral
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37.09.00.AF.00 Ovariectomia, uni ou bilateral

37.09.00.AG.00 Ovariectomia, uni ou bilateral com omentectomia

37.09.00.AH.00 Anexectomia, uni ou bilateral

37.09.00.AI.00 Citoredução do carcinoma do ovário em estadios superiores ou igual ao IIB

37.09.00.AJ.00 Libertação de torsão

37.09.00.AK.00 Laparotomia exploradora, biópsias múltiplas (>6), inclui ooforectomia, omentectomia total ou parcial e realização 

de citologia para estadiamento por cancro do ovário  

37.09.00.AL.00 Cirurgia conservadora do cancro do ovário: lavado peritoneal + anexectomia unilateral + biópsia do ovário 

contralateral + linf. Pélvica seletiva + Omentectomia + biópsias peritoneais múltiplas + escovado cúpula 

diafragmática
37.09.00.AM.00 Cirurgia do cancro do ovário (lavado peritoneal + histerectomia Piver I + Anexectomia bilateral + linf. Pélvica para-

aórtica seletivas + omentectomia + biópsias peritoneais múltiplas + escovados das cúpulas diafragmáticas

37.10. Diversos

37.10.00.AA.00 Simpaticectomia pélvica

38. GRAVIDEZ E PARTO

38.00.00.AA.00 Aspiração e/ou curetagem uterina evacuadora

38.00.00.AB.00 Cerclage Schirodkar

38.00.00.AC.00 Cerclage Mcdonald

38.00.00.AD.00 Cerclage istmica via abdominal

38.00.00.AE.00 Versão cefálica externa

38.00.00.AF.00 Reparação de episiotomia e/ou rasgadura incompleta do períneo e/ou rasgadura da vagina, simples (ato isolado)

38.00.00.AG.00 Reparação de episiotomia e/ou rasgadura incompleta do períneo e/ou rasgadura da vagina, extensa (ato isolado)

38.00.00.AH.00 Reparação de episiotomia e/ou rasgadura completa do períneo e esfíncter anal

38.01. Parto, cuidados ante-parto e após-parto

38.01.00.AA.00 Parto normal (com ou sem episiotomia; espontâneo ou induzido)

38.01.00.AB.00 Parto gemelar por via vaginal

38.01.00.AC.00 Parto distócico, compreendidas todas as intervenções, tais como: fórceps, ventosa

38.01.00.AD.00 Parto pélvico

38.01.00.AE.00 Grande extração pélvica

38.01.00.AF.00 Cesariana eletiva ou em trabalho de parto

38.01.00.AG.00 Cesariana com histerectomia, sub-total, com ou sem cirurgia anexial

38.01.00.AH.00 Cesariana com histerectomia, total, com ou sem cirurgia anexial

38.01.00.AI.00 Dequitadura manual (ato isolado)

38.01.00.AJ.00 Laqueação das artérias uterinas

38.01.00.AK.00 Suturas uterinas segundo técnica Linch

38.01.00.AL.00 Suturas compressivas e hemostáticas do útero

38.01.00.AM.00 Laqueação das artérias hipogástricas

38.01.00.AN.00 Fetotomia (embriotomia)

39. SISTEMA ENDÓCRINO

39.00.00.AA.00 Lobectomia sub- total da tiroide 

39.00.00.AB.00 Lobectomia total da tiroide

39.00.00.AC.00 Tiroidectomia subtotal

39.00.00.AD.00 Tiroidectomia total

39.00.00.AE.00 Tiroidectomia total ou sub-total com esvaziamento cervical conservador

39.00.00.AF.00 Tiroidectomia total ou sub-total, com esvaziamento cervical radical

39.00.00.AG.00 Tiroidectomia total ou sub-total, com esvaziamento compartimento central

39.00.00.AH.00 Tiroidectomia subesternal com esternotomia

39.00.00.AI.00 Paratiroidectomia e/ou exploração da paratiroideia (ato isolado)

39.00.00.AJ.00 Paratiroidectomia com exploração mediastínica por abordagem torácica
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39.00.00.AK.00 Timectomia 

39.00.00.AL.00 Adrenalectomia unilateral 

39.00.00.AM.00 Excisão de tumor do corpo carotídeo

39.00.00.AN.00 Excisão de quisto e fístula do canal tireoglosso 

39.00.00.AO.00 Excisão de quisto ou adenoma da tiroide

40. SISTEMA NERVOSO

40.00.00.AA.00 Tratamento de tumores extra-durais 

40.00.00.AB.00 Tratamento de tumores intradurais extramedulares

40.00.00.AC.00 Tratamento de tumores intradurais intramedulares

40.00.00.AD.00 Tratamento de fistula A-V dural

40.00.00.AE.00 Tratamento cirúrgico de siringomilia

40.00.00.AF.00 Derivação de cavidade sirigomielica (Shunt)

40.00.00.AG.00 Descompressão da charneira occipito-cervical

40.00.00.AH.00 Descompressão da charneira occipito-cervical com plastia da dura-mater

40.00.00.AI.00 Reparação de disrafismo oculto com medula presa

40.01. Cirurgia funcional

40.01.00.AA.00 Hemisferectomia

40.01.00.AB.00 Amigdalohipocampectomia

40.01.00.AC.00 Excisão de foco epileptogénio

40.01.00.AD.00 Craniotomia para implantação de elétrodos / monitorização

40.01.00.AE.00 Intervenções estereotáxicas talamicas

40.01.00.AF.00 Cordotomias

40.01.00.AG.00 Cirurgia da epilepsia com registo operatório

40.01.00.AH.00 Lobectomia com eletrocorticografia (EcoG)

40.01.00.AI.00 Calosotomia

40.01.00.AJ.00 Descompressão microvascular de pares cranianos

40.01.00.AK.00 Tratamento percutâneo da nevralgia do trigémio

40.01.00.AL.00 Tratamento de lesão da DREZ

40.01.00.AM.00 Rizotomia posterior (até 2 segmentos)

40.01.00.AN.00 Rizotomia posterior (mais de 2 segmentos)

40.01.00.AO.00 Outras cirurgias percutâneas da dor, um ou mais níveis

40.01.00.AP.00 Testes de avaliação para neuro-estimulação espinhal

40.01.00.AQ.00 Implantação de neuro-estimulador raquidiano

40.01.00.AR.00 Implantação de bomba para terapêutica intratecal

40.01.00.AS.00 Implantação estereotáxica de neuroestimulador

40.01.00.AT.00 Localização estereotáxica com cateter para braquiterapia

40.01.00.AU.00 Implantação estereotáxica de elétrodos profundos

40.01.00.AV.00 Implantação de estimulador vagal

40.02. Lesões expansivas intracranianas não traumáticas

40.02.00.AA.00 Tratamento de lesão expansiva selar, supra-selar e para-selar; abordagem transesfenoidal

40.02.00.AB.00 Tratamento de lesão expansiva da órbitra (abordagem transcraniana)

40.02.00.AC.00 Tratamento de lesão expansiva da órbitra (abordagem anterior)

40.02.00.AD.00 Tratamento de lesão expansiva da órbitra (abordagem lateral)

40.02.00.AE.00 Tratamento de outras lesões expansivas supratentorias (glioma, metástase, etc.)

40.02.00.AF.00 Tratamento de outras lesões expansivas infratentorias (glioma, metástase, etc.)

40.02.00.AG.00 Tratamento de lesão expansiva intra-ventricular

40.02.00.AH.00 Tratamento de lesão expansiva selar, supra-selar e para-selar (incluindo meningioma) – abordagem transcraniana

40.02.00.AI.00 Tratamento de lesão expansiva da região pineal (incluindo meningioma)

40.02.00.AJ.00 Tratamento de lesão expansiva do ângulo ponto cerebeloso (incluindo meningioma)

97/154



Nomenclatura dos Atos Médicos - Tabela Codificada

Código Texto

40.02.00.AK.00 Tratamento de lesão expansiva do tronco cerebral

40.02.00.AL.00 Tratamento de meningioma da base da fossa anterior

40.02.00.AM.00 Tratamento de meningioma da base das fossas média e posterior, e meningioma tentorial

40.02.00.AN.00 Tratamento de lesão expansiva do clivus / forâmen magnum (incluindo meningioma)

40.02.00.AO.00 Tratamento de outras lesões expansivas da base do crânio

40.02.00.AP.00 Biópsia estereotáxica / neuronavegação

40.02.00.AQ.00 Tratamento de meningioma da convexidade

40.02.00.AR.00 Tratamento de meningioma parassagital/foice

40.02.00.AS.00 Radiocirurgia em lesões expansivas do SNC

40.03. Lesões expansivas do crânio

40.03.00.AA.00 Remoção da lesão, sem cranioplastia

40.03.00.AB.00 Remoção da lesão, com cranioplastia

40.04. Lesões cérebro-vasculares

40.04.00.AA.00 Tratamento de hematoma parenquimatoso supratentorial

40.04.00.AB.00 Tratamento de hematoma parenquimatoso infratentorial

40.04.00.AC.00 Tratamento de aneurisma da circulação anterior

40.04.00.AD.00 Tratamento de rotura de aneurisma da circulação anterior (hemorragia subaracnoideia)

40.04.00.AE.00  Tratamento de aneurisma da circulação anterior com exposição da carótida interna cervical

40.04.00.AF.00 Tratamento de aneurisma da circulação posterior

40.04.00.AG.00 Tratamento de rotura de aneurisma da circulação posterior (hemorragia subaracnoideia)

40.04.00.AH.00 Tratamento de MAV supratentorial – SM grau 1 e 2

40.04.00.AI.00 Tratamento de MAV supratentorial – SM grau > 2

40.04.00.AJ.00 Tratamento de MAV infratentorial – SM grau 1 e 2

40.04.00.AK.00 Tratamento de MAV infratentorial – SM grau > 2

40.04.00.AL.00 Tratamento de Fístula arterio-venosa / MAV dural

40.04.00.AM.00 Tratamento de Malformação Cavernosa – supratentorial

40.04.00.AN.00 Tratamento de Malformação Cavernosa – infratentorial

40.04.00.AO.00 Laqueação da carótida interna cervical

40.04.00.AP.00 Laqueação da carótida interna intracraniana para tratamento de aneurismas e fistulas carótido-cavernosas

40.04.00.AQ.00 Processo de revascularização

40.04.00.AR.00 Bypass ACE-ACI

40.04.00.AS.00 Bypass ACI-ACI

40.04.00.AT.00 Tratamento de encéfalo – duro – mio – sinangiose

40.04.00.AU.00 Craniectomia descompressiva

40.04.00.AV.00 Radiocirurgia em malformações vasculares 

40.04.01. Podem ser associados aos procedimentos anteriores

40.04.01.AA.00 Abordagens particulares a lesões da base do crânio (acessos transfaciais, craniotomia orbitozigomática, acessos 

transpetrosos, “far-lateral approach”, etc.)

40.04.01.AB.00 Localização estereotáxica de lesão em cirurgia aberta

40.04.01.AC.00 Registos com elétrodos corticais/estimulador cortical e similares

40.05. Infeções cranianas e intracranianas

40.05.00.AA.00 Correção cirúrgica de lesões de osteíte craniana

40.05.00.AB.00 Trepanação para drenagem de abcesso cerebral

40.05.00.AC.00 Craniotomia para tratamento de abcesso cerebral

40.05.00.AD.00 Craniotomia para tratamento empiema subdural

40.05.00.AE.00 Craniotomia para tratamento empiema epidural

40.05.00.AF.00 Reparação de defeito da base do crânio 

40.05.00.AG.00 Tratamento de abcesso epidural intra-raquidiano via posterior

40.05.00.AH.00 Tratamento de abcesso intramedular

40.06. Tratamento de malformações
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40.06.00.AA.00 Tratamento de craniossinostose de uma sutura

40.06.00.AB.00 Tratamento de craniossinostose de duas ou mais suturas

40.06.00.AC.00 Tratamento de malformações craniofaciais complexas (“cloverleaf”, Crouzon, etc.)

40.06.00.AD.00 Tratamento de encefalocelo

40.06.00.AE.00 Tratamento de malformações da charneira, abordagem anterior

40.06.00.AF.00 Descompressão da charneira occipito-cervical

40.06.00.AG.00 Tratamento de outras malformações congénitas

40.06.00.AH.00 Reparação de disrafismo aberto / mielomeningocelo

40.06.00.AI.00 Reparação de disrafismo oculto simples

40.06.00.AJ.00 Reparação de disrafismo oculto com medula presa

40.07. Derivações de LCR

40.07.00.AA.00 Derivação ventricular externa

40.07.00.AB.00 Derivações ventrículo-atriais

40.07.00.AC.00 Derivação ventrículo-peritoneal

40.07.00.AD.00 Derivação cisto-peritoneal

40.07.00.AE.00 Derivação lombo-peritoneal

40.07.00.AF.00 Ventrículostomia endoscópica

40.07.00.AG.00 Revisão de derivação de LCR

40.07.00.AH.00 Derivação lombar externa

40.08. Traumatologia crânio-encefálica

40.08.00.AA.00 Trepanação simples

40.08.00.AB.00 Aplicação de sensor de PIC

40.08.00.AC.00 Craniotomia por hematoma epidural

40.08.00.AD.00 Craniotomia por hematoma sub-dural unilateral

40.08.00.AE.00 Craniotomia por hematoma sub-dural bilateral

40.08.00.AF.00 Craniotomia por hematoma da fossa posterior

40.08.00.AG.00 Drenagem de HSD crónico unilateral por trépanos

40.08.00.AH.00 Drenagem de HSD crónico bilateral por trépanos

40.08.00.AI.00 Esquirolectomia simples

40.08.00.AJ.00 Elevação de fratura afundada

40.08.00.AK.00 Reparação de fratura cominutiva com reconstrução

40.08.00.AL.00 Correção de ferida craniocerebral da convexidade

40.08.00.AM.00 Correção de ferida craniocerebral atingindo a base

40.08.00.AN.00 Tratamento de contusão expansiva

40.08.00.AO.00 Craniotomia por hematoma intracerebral

40.08.00.AP.00 Craniectomia ou craniotomia para remoção de corpo estranho no encéfalo (bala, etc.)

40.08.00.AQ.00 Reparação de fístula LCR andar anterior

40.08.00.AR.00 Reparação de fístula LCR andar anterior com retalho pediculado

40.08.00.AS.00 Reparação de fistula de L.C.R. por via transfenoidal

40.08.00.AT.00 Reparação de fístula de L.C.R. da fossa posterior

40.08.00.AU.00 Reparação de fístula de L.C.R. da fossa posterior com retalho pediculado

40.08.00.AV.00 Cranioplastia simples com enxerto ósseo (inclui colheita de enxerto)

40.08.00.AW.00 Cranioplastia complexa com enxerto ósseo (inclui colheita de enxerto)

40.08.00.AX.00 Cranioplastia simples com material aloplastico

40.08.00.AY.00 Reposição de retalho ósseo

40.08.00.AZ.00 Descompressão orbitária por via transcraniana

40.08.00.BA.00 Descompressão orbitária por via anterior ou lateral

40.09. Nervos periféricos

40.09.00.AA.00 Neurólises

40.09.00.AB.00 Transposições
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40.09.00.AC.00 Neurorrafias com microcirurgia

40.09.00.AD.00 Enxerto nervoso

40.09.00.AE.00 Cirurgia do plexo braquial, reconstrução com enxerto nervoso

40.09.00.AF.00 Cirurgia do plexo braquial, exploração cirúrgica

40.09.00.AG.00 Cirurgia do plexo braquial, neurólise

40.09.00.AH.00 Cirurgia do plexo braquial com transposições nervosas

40.09.00.AI.00 Cirurgia do plexo braquial, reconstrução com enxertos nervosos

40.09.00.AJ.00 Tratamento cirúrgico da meralgia parestésica

40.09.00.AK.00 Excisão de neuroma traumático dos nervos periféricos

40.09.00.AL.00 Excisão de neuroma traumático dos nervos periféricos com enxerto

40.09.00.AM.00 Excisão de tumores de nervos periféricos sem reparação

40.09.00.AN.00 Excisão de tumores de nervos periféricos com reparação

41. OLHOS E ANEXOS OCULARES

41.01. Globo ocular e órbita

41.01.00.AA.00 Evisceração do globo ocular sem implante

41.01.00.AB.00 Evisceração do globo ocular com implante

41.01.00.AC.00 Enucleação do globo ocular sem implante

41.01.00.AD.00 Enucleação do globo ocular com implante

41.01.00.AE.00 Exenteração da órbita

41.01.00.AF.00 Exenteração da órbita com remoção de partes ósseas ou com transplante muscular

41.01.00.AG.00 Remoção de implante ocular

41.02. Córnea

41.02.00.AA.00 Queratectomia lamelar, parcial, exceto pterígio

41.02.00.AB.00 Injeção intra-corneana de fármaco.

41.02.00.AC.00 Excisão ou transposição de pterígio, sem enxerto

41.02.00.AD.00 Excisão pterígio com autoenxerto de conjuntiva

41.02.00.AE.00 Excisão de neoplasia corneo-conjuntival

41.02.00.AF.00 Cross-Linking do cologénio corneano (incluindo remoção do epitelio)

41.02.00.AG.00 Aplicação tópica de agentes químicos e/ou físicos na córnea 

41.02.00.AH.00 Micropunção da córnea, com ou sem tatuagem.

41.02.00.AI.00 Remoção de corpo estranho superficial

41.02.00.AJ.00 Sutura de ferida da córnea

41.02.00.AK.00 Recobrimento conjuntival da córnea

41.02.00.AL.00 Reconstrução da superfície ocular com aplicação enxerto biológico (aplicação membrana amniótica)

41.02.00.AM.00 Enxerto de células estaminais límbicas.

41.02.00.AN.00 Queratoplastia lamelar anterior (inclui preparação do material de enxerto)

41.02.00.AO.00 Queratoplastia lamelar anterior com a utilização de laser femtosegundo (inclui preparação do material de enxerto)

41.02.00.AP.00 Queratoplastia endotelial (inclui preparação do material de enxerto)

41.02.00.AQ.00 Queratoplastia endotelial com a utilização de laser femtosegundo (inclui preparação do material de enxerto)

41.02.00.AR.00 Queratoplastia penetrante (inclui preparação do material de enxerto)

41.02.00.AS.00 Queratoplastia penetrante com a utilização de laser femtosegundo (inclui preparação do material de enxerto)

41.02.00.AT.00 Queratoplastia penetrante e queratoprótese (inclui preparação do material de enxerto)

41.02.00.AU.00 Queratoplastia penetrante e queratoprótese com a utilização de laser femtosegundo (inclui preparação do material 

de enxerto)

41.02.00.AV.00 Queratomia refrativa para correção ótica 

41.02.00.AW.00 Incisões relaxantes da córnea (exclui utilização de dispositivo laser)

41.02.00.AX.00 Queratectomia fototerapêutica (PTK)

41.02.00.AY.00 Implantação de anel intra-estromal corneano, 1 segmento
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41.02.00.AZ.00 Implantação de anel intra-estromal corneano, 2 segmentos, no mesmo olho.

41.02.00.BA.00 Implantação de anel intra-estromal corneano, 1 segmento, com a utilização de laser femtosegundo

41.02.00.BB.00 Implantação de anel intra-estromal corneano, 2 segmentos, no mesmo olho, com a utilização de laser 

femtosegundo.

41.02.00.BC.00 Fotoqueratectomia de superfície, refrativa ou terapêutica, com laser de Excimer (1 olho) 

41.02.00.BD.00 Queratomileusis LASIK com utilização de microqueratómetro (1 olho)

41.02.00.BE.00 Queratomileusis LASIK guiado por topografia ou personalizado (1 olho)

41.02.00.BF.00 Queratomileusis LASIK assistido por laser femtosegundo (1 olho)

41.02.00.BG.00 Outros procedimentos com laser de femtosegundo na córnea (1 olho)

41.02.00.BH.00 Procedimentos laser para tratamento presbiopia (1 olho)

41.02.00.BI.00 Implante de dispositivo intra-corneano para correção ótica (1 olho)

41.02.00.BJ.00 Implante de dispositivo intra-corneano para correção ótica com a utilização de laser femtosegundo (1 olho)

41.02.00.BK.00 Revisão de flap corneano após queratomiluesis LASIK

41.02.00.BL.00 Retratamento corneano com utilização laser para correção de erro refrativo residual. (1 olho)

41.02.00.BM.00 Termoqueratoplastia

41.03. Câmara anterior

41.03.00.AA.00 Paracentese da câmara anterior para remoção ou aspiração de humor aquoso, hipópion ou hifema

41.03.00.AB.00 Remoção de material de implante no segmento anterior

41.03.00.AC.00 Remoção de corpo estranho magnético

41.03.00.AD.00 Remoção de corpo estranho não magnético

41.03.00.AE.00 Lise de sinequias anteriores/posteriores e/ou bandas vítreas

41.03.00.AF.00 Remoção de invasão epitelial na câmara anterior

41.03.00.AG.00 Injeção de ar / líquido ou medicamento na câmara anterior (ato isolado)

41.04. Esclerótica anterior

41.04.00.AA.00 Reconstrução da esclerótica por estafiloma sem enxerto

41.04.00.AB.00 Reconstrução da esclerótica por estafiloma com enxerto

41.04.00.AC.00 Remoção de corpo estranho superficial

41.04.00.AD.00 Sutura de ferida sem lesão da úvea

41.04.00.AE.00 Sutura de ferida com reposição ou ressecção da úvea

41.05. Íris e corpo ciliar

41.05.00.AA.00 Iridectomia simples (ato isolado)

41.05.00.AB.00 Iridectomia para remoção de tumor 

41.05.00.AC.00 Iridectomia com ciclectomia

41.05.00.AD.00 Iridectomia ótica

41.05.00.AE.00 Correção de iridodiálise

41.05.00.AF.00 Laserterapia (coreoplastia / iridotomia)

41.05.00.AG.00 Implantação de iris artificial

41.06. Glaucoma

41.06.00.AA.00 Avaliação de pressão intraocular sob anestesia geral

41.06.00.AB.00 Avaliação da pressão intraocular e gonioscopia sob anestesia geral

41.06.00.AC.00 Trabeculotomia ab externo / ab interno

41.06.00.AD.00 Goniotomia com ou sem goniopunção

41.06.00.AE.00 Goniopunção sem goniotomia

41.06.00.AF.00 Trabeculectomia ab externo

41.06.00.AG.00 Trabeculectomia ab externo após traumatismo ou cirurgias prévias

41.06.00.AH.00 Esclerectomia profunda não penetrante simples

41.06.00.AI.00 Esclerectomia não penetrante - Viscocanalostomia 

41.06.00.AJ.00 Esclerectomia não penetrante - Canaloplastia
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41.06.00.AK.00 Colocação de dispositivo de drenagem do humor aquoso sem ampola de filtração (ab externo/ ab interno)

41.06.00.AL.00 Colocação de dispositivo de drenagem do humor aquoso com ampola de filtração (ab externo/ ab interno)

41.06.00.AM.00 Colocação de dispositivos de drenagem do humor aquoso com tubo de silicone, com retalho escleral

41.06.00.AN.00 Colocação de dispositivos de drenagem do humor aquoso com utilização de material biológico (prótese de 

colagénio ou similar)

41.06.00.AO.00 Remoção de dispositivo de drenagem do humor aquoso

41.06.00.AP.00 Revisão de cirurgia filtrante sem incisão conjuntival

41.06.00.AQ.00 Revisão de cirurgia filtrante com incisão conjuntival

41.06.00.AR.00 Revisão de cirurgia filtrante com reconstrução de ampola de filtração, com ou sem necessidade de enxerto 

conjuntival

41.06.00.AS.00 Correção de atalamia por hiperdrenagem, simples

41.06.00.AT.00 Correção de atalamia por hiperdrenagem com encerramento de fístula

41.06.00.AU.00 Ciclodestruição por crioterapia/diatermia

41.06.00.AV.00 Ciclodestruição por fotocoagulação

41.06.00.AW.00 Ciclodestruição por aplicação de ultrassons de alta frequência

41.06.00.AX.00 Iridotomia laser

41.06.00.AY.00 Iridoplastia laser

41.06.00.AZ.00 Trabeculoplastia laser

41.06.00.BA.00 Colocação de modulador de cicatrização em qualquer cirurgia para redução da pressão intraocular

41.06.00.BB.00 Aplicação de implante escleral associado à cirurgia de glaucoma

41.07. Cristalino

41.07.00.AA.00 Capsulotomia/capsulectomia cirúrgica com ou sem iridectomia

41.07.00.AB.00 Aspiração de material lenticular na sequência ou não de facofragmentação mecânica

41.07.00.AC.00 Facoemulsificação do cristalino sem implantação de lente intraocular

41.07.00.AD.00 Facoemulsificação do cristalino com implantação de lente intraocular monofocal

41.07.00.AE.00 Facoemulsificação do cristalino com implantação de lente intraocular par correção de astigmatismo

41.07.00.AF.00 Facoemulsificação do cristalino com implantação de lente intraocular para correção de presbiopia

41.07.00.AG.00 Facoemulsificação do cristalino com implantação de lente intraocular para correção de presbiopia e astigmatismo

41.07.00.AH.00 Extração extracapsular programada do cristalino sem implante de lente intra-ocular

41.07.00.AI.00 Extração extracapsular programada do cristalino com implantação de lente intraocular

41.07.00.AJ.00 Extração intracapsular programada do cristalino sem implantação de Lente intraocular

41.07.00.AK.00 Extração intracapsular programada do cristalino com implantação de lente de fixação à íris

41.07.00.AL.00 Extração intracapsular programada do cristalino com implantação de lente de suspensão escleral

41.07.00.AM.00 Extração de cristalino luxado na câmara anterior

41.07.00.AN.00 Extração de cristalino luxado na câmara posterior

41.07.00.AO.00 Implantação secundária de lente intra-ocular no sulco ou na câmara anterior

41.07.00.AP.00 Implantação secundária de lente intraocular de suspensão escleral

41.07.00.AQ.00 Extração de lente intraocular na câmara anterior

41.07.00.AR.00 Extração de lente intraocular na câmara posterior

41.07.00.AS.00 Facoemulsificação com introdução de lente intraocular associada a cirurgia de glaucoma

41.07.00.AT.00 Facoemulsificação com introdução de lente intraocular associada a cirurgia de glaucoma e transplante total ou 

parcial de córnea

41.07.00.AU.00 Implantação de anel no saco capsular

41.07.00.AV.00 Implantação de anel ou segmentos intracapsulares suturados à esclera

41.07.00.AW.00 Implante de lente fáquica de suspensão à íris

41.07.00.AX.00 Implante de lente fáquica de camara posterior
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41.07.00.AY.00 Aberrometria intraoperatória

41.08. Vítreo

41.08.00.AA.00 Vitrectomia parcial da câmara anterior, a céu aberto

41.08.00.AB.00 Vitrectomia sub-total, via anterior, utilizando vitrectomo mecânico

41.08.00.AC.00 Aspiração de vítreo ou de líquido sub-retiniano ou coroideu (esclerotomia posterior)

41.08.00.AD.00 Injeção de substituto de vítreo, via plana (pneumopexia)

41.08.00.AE.00 Vitrectomia mecânica, via pars plana

41.08.00.AF.00 Remoção de corpo estranho magnético

41.08.00.AG.00 Vitrectomia via pars plana associada à extração do cristalino

41.08.00.AH.00 Vitrectomia via pars plana associada à extração de cristalino com introdução de lente intraocular

41.08.00.AI.00 Remoção de substituto de vítreo

41.09. Retina e coroide

41.09.01. Descolamento da retina

41.09.01.AA.00 Crioterapia ou diatermia com ou sem drenagem de líquido subretiniano

41.09.01.AB.00 Depressão escleral localizada ou circular, com ou sem implante

41.09.01.AC.00 Vitrectomia via pars plana para tratamento de descolamento de retina

41.09.01.AD.00 Vitrectomia via pars plana para tratamento de descolamento de retina associada a indentação escleral

41.09.01.AE.00 Vitrectomia via pars plana para tratamento de descolamento de retina associada a indentação escleral com 

remoção do cristalino e colocação de LIO

41.09.01.AF.00 Vitrectomia via pars plana para tratamento de descolamento de retina associada a remoção do cristalino e 

colocação de LIO

41.09.01.AG.00 Vitrectomia via pars plana para tratamento de membrana epirretiniana 

41.09.01.AH.00 Vitrectomia via pars plana para tratamento de membrana epirretiniana associada a remoção do cristalino e 

colocação de LIO

41.09.01.AI.00 Vitrectomia via pars plana para tratamento de buraco macular

41.09.01.AJ.00 Vitrectomia via pars plana para tratamento de buraco macular associada a remoção do cristalino e colocação de LIO

41.09.01.AK.00 Vitrectomia via pars plana para remoção de lente intra-ocular luxada sem implante secundário de lente intra-ocular

41.09.01.AL.00 Vitrectomia via pars plana para remoção de lente intra-ocular luxada com implante secundário de lente intra-ocular

41.09.01.AM.00 Vitrectomia via pars plana para remoção de cristalino luxado na cavidade vítrea sem implante secundário de lente 

intra-ocular

41.09.01.AN.00 Vitrectomia via pars plana para remoção de cristalino luxado na cavidade vítrea com implante secundário de lente 

intra-ocular

41.09.01.AO.00 Vitrectomia via pars plana para remoção de óleo de silicone 

41.09.01.AP.00 Vitrectomia via pars plana para remoção de óleo de silicone associada a remoção do cristalino e colocação de LIO

41.09.01.AQ.00 Vitrectomia via pars plana para tratamento de retinopatia diabética

41.09.01.AR.00 Vitrectomia via pars plana para tratamento de retinopatia diabética associada a remoção do cristalino e colocação 

de LIO

41.09.01.AS.00 Vitrectomia via pars plana para remoção de corpo estranho intra-ocular

41.09.01.AT.00 Vitrectomia via pars plana para remoção de corpo estranho intra-ocular associada a remoção do cristalino e 

colocação de LIO

41.09.01.AU.00 Reoperação de descolamento de retina sem vitrectomia

41.09.01.AV.00 Reoperação de descolamento de retina com vitrectomia

41.09.01.AW.00 Braquiterapia episcleral

41.09.01.AX.00 Crioterapia ou diatermia (ato isolado)

41.09.01.AY.00 Laser Yag

41.09.01.AZ.00 Esclerocoroidotomia para remoção de tumor com ou sem vitrectomia

41.10. Músculos óculo-motores

41.10.00.AA.00 Biópsia de músculo oculo-motor

41.10.00.AB.00 Sutura de músculos oculomotores e tendões e/ou a cápsula de Tenon
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41.10.01. Cirurgia do Estrabismo

41.10.01.AA.00 Enfraquecimento/reforço de um músculo recto

41.10.01.AB.00 Enfraquecimento/reforço de dois músculos rectos no mesmo globo ocular

41.10.01.AC.00 Enfraquecimento/reforço de três músculos

41.10.01.AD.00 Enfraquecimento/reforço de quatro músculos

41.10.01.AE.00 Enfraquecimento/reforço de um musculo obliquo inferior

41.10.01.AF.00 Enfraquecimento/reforço de um musculo obliquo superior

41.10.01.AG.00 Miopexia retroequatorial de um músculo

41.10.01.AH.00 Miopexia retroequatorial de um musculo com retroinserção do mesmo musculo

41.10.01.AI.00 Miopexia no Recto Superior

41.10.01.AJ.00 Cirurgia ajustável sobre um músculo (Incluí o ajuste a efetuar posteriormente)

41.10.01.AK.00 Cirurgia ajustável sobre dois músculos (incluí o ajuste a efetuar posteriormente)

41.10.01.AL.00 Transposição muscular de um músculo no estrabismo paralítico

41.10.01.AM.00 Transposição muscular de dois músculos no mesmo globo ocular

41.10.01.AN.00 Transposição muscular de dois músculos no mesmo globo ocular com ponto de Foster

41.10.01.AO.00 Transposição muscular de um músculo com ponto de Foster

41.10.01.AP.00 Miopexia intermuscular (Yokoyama)

41.10.01.AQ.00 Inativação muscular por fixação ao periósseo

41.10.01.AR.00 Fixação do globo ao periósseo

41.10.01.AS.00 Injeção de toxina botulínica com anestesia tópica (cada sessão)

41.10.01.AT.00 Injeção de toxina botulínica com anestesia geral na criança

41.10.01.AU.00 Suturas de tração ocular

41.11. Órbita

41.11.00.AA.00 Orbitotomia anterior sem retalho ósseo

41.11.00.AB.00 Exploradora com ou sem biópsia

41.11.00.AC.00 Extração de tumor

41.11.00.AD.00 Extração de corpo estranho

41.11.00.AE.00 Biópsia por aspiração transconjuntival

41.11.01. Orbitotomia lateral (operação tipo Kroenlein) com retalho ósseo

41.11.01.AA.00 Remoção de tumor

41.11.01.AB.00 Extração de corpo estranho

41.11.01.AC.00 Drenagem na órbita

41.11.01.AD.00 Descompressão da órbita com remoção de uma parede

41.11.01.AE.00 Descompressão da órbita com remoção de mais que uma parede

41.11.01.AF.00 Exploradora com ou sem biópsia

41.11.02. Outras orbitotomias

41.11.02.AA.00 Extração total ou parcial de tumor ou extração de corpo estranho-participação de oftalmologista

41.11.03. Outras técnicas

41.11.03.AA.00 Injeção retrobulbar de álcool, ar, contraste ou outros agentes de terapêutica e de diagnóstico

41.11.03.AB.00 Injeção terapêutica na cápsula de Tenon

41.11.03.AC.00 Inserção de implante orbitário exterior ao cone muscular (ex: reconstituição de parede orbitária) colaboração de 

oftalmologista com neurocirurgião e/ou otorrinolaringologista e/ou cirurgião plástico

41.11.03.AD.00 Remoção ou revisão de implante da órbita, exterior ao cone muscular

41.12. Pálpebras

41.12.00.AA.00 Drenagem de abcesso

41.12.00.AB.00 Extração de chalázio ou de quisto palpebral único

41.12.00.AC.00 Extração de chalázio ou de quisto palpebral, múltiplos

41.12.00.AD.00 Biópsia da pálpebra não requerendo sutura

104/154



Nomenclatura dos Atos Médicos - Tabela Codificada

Código Texto

41.12.00.AE.00 Biópsia da pálpebra requerendo sutura

41.12.00.AF.00 Eletrocoagulação de cílios

41.12.00.AG.00 Correção de triquíase e distriquiase

41.12.00.AH.00 Correção cirúrgica de triquiase ou distiquiase

41.12.00.AI.00 Excisão de lesão palpebral sem plastia (exceto chalázio)

41.12.00.AJ.00 Destruição física ou química de lesão do bordo palpebral

41.12.00.AK.00 Tarsorrafia

41.12.00.AL.00 Abertura da Tarsorrafia

41.12.00.AM.00 Correção de ptose por suspensão frontal com material autólogo (inclui colheita do material)

41.12.00.AN.00 Correção de ptose por suspensão frontal com material heterólogo

41.12.00.AO.00 Correção de ptose por encurtamento do levantador

41.12.00.AP.00 Correção de ptose, outras técnicas

41.12.00.AQ.00 Correção de ptose do supracilio (qualquer técnica)

41.12.00.AR.00 Correção de lagoftalmia (técnicas simples)

41.12.00.AS.00 Correção de lagoftalmia com implante 

41.12.00.AT.00 Correção de retração da pálpebra superior por enfraquecimento do levantador/ músculo de Muller

41.12.00.AU.00 Correção de retração da pálpebra superior por enfraquecimento do levantador/ músculo de Muller com espaçador

41.12.00.AV.00 Correção de retração da pálpebra inferior 

41.12.00.AW.00 Correção de entrópion simples

41.12.00.AX.00 Correção de entrópion com técnicas complexas, incluindo enxerto

41.12.00.AY.00 Correção de ectrópio simples

41.12.00.AZ.00 Correção de ectrópio com técnicas mais complexas, incluindo enxerto

41.12.00.BA.00 Tratamento cirúrgico de dermatocalásia na pálpebra superior ou inferior sem ou com remoção de bolsas de gordura 

(cada pálpebra)

41.12.00.BB.00 Tratamento cirúrgico de dermatocalásia na pálpebra inferior sem remoção de bolsas de gordura (cada pálpebra)

41.12.00.BC.00 Tratamento cirúrgico de dermatocalásia na pálpebra superior com remoção de bolsas de gordura

41.12.00.BD.00 Blefaroplastia extensa para correção da Blefarofimose e do epicantus

41.12.00.BE.00 Sutura de ferida incisa recente envolvendo as estruturas superficiais e bordo

41.12.00.BF.00 Sutura de ferida incisa recente envolvendo toda a espessura da pálpebra

41.12.00.BG.00 Sutura de ferida palpebral com atingimento da via lacrimal

41.12.00.BH.00 Remoção de corpo estranho

41.12.00.BI.00 Cantoplastia (reconstrução do canto)

41.12.00.BJ.00 Excisão de tumor palpebral com encerramento direto

41.12.00.BK.00 Excisão de tumor palpebral com encerramento por plastia/enxerto

41.12.00.BL.00 Excisão de tumor palpebral com encerramento por retalho miocutaneo

41.12.00.BM.00 Reparação palpebral de ferida ou outros defeitos, com encerramento direto

41.12.00.BN.00 Reparação palpebral de ferida ou outros defeitos, com plastia/enxerto

41.12.00.BO.00 Reparação palpebral de ferida ou outros defeitos, com miocutaneo

41.12.00.BP.00 Injeção de toxina palpebral (por sessão)

41.13. Conjuntiva

41.13.00.AA.00 Incisão para drenagem de quisto

41.13.00.AB.00 Biópsia conjuntival

41.13.00.AC.00 Excisão ou destruição de lesão da conjuntiva

41.13.00.AD.00 Injeção sub-conjuntival

41.13.00.AE.00 Conjuntivoplastia por deslizamento

41.13.00.AF.00 Conjuntivoplastia por auto-enxerto conjuntival (CAU)

41.13.00.AG.00 Autotransplante limbo + córnea (KLAU)

41.13.00.AH.00 Transplantação de células estaminais + Membrana Amniótica (SLET)
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41.13.00.AI.00 Reconstrução do fundo do saco conjuntival com Membrana Amniótica

41.13.00.AJ.00 Cirurgia de simblefaro, sem enxerto

41.13.00.AK.00 Cirurgia do simblefaro, com enxerto de mucosa labial

41.13.00.AL.00 Cirurgia de Simbléfaro com enxerto de membrana Amniótica

41.13.00.AM.00 Remoção de corpo estranho superficial

41.13.00.AN.00 Sutura de ferida da conjuntiva

41.14. Aparelho Lacrimal

41.14.00.AA.00 Biópsia da glândula lacrimal

41.14.00.AB.00 Incisão do saco lacrimal para drenagem(dacriocistomia)

41.14.00.AC.00 Exérese do saco lacrimal (dacriocistectotomia)

41.14.00.AD.00 Remoção de corpo estranho das vias lacrimais (dacriolito)

41.14.00.AE.00 Reconstrução dos canaliculos

41.14.00.AF.00 Correção dos pontos lacrimais evertidos

41.14.00.AG.00 Dacriacistorinostomia (fistulização do saco lacrimal para a cavidade nasal)

41.14.00.AH.00 Conjuntivorinostomia com ou sem inserção de tubo

41.14.00.AI.00 Obturação permanente ou temporária das vias lacrimais

41.14.00.AJ.00 Correção de fístula lacrimal

41.14.00.AK.00 Sondagem do canal lacrimo-nasal, com ou sem irrigação

41.14.00.AL.00 Desobstrução do canal lacrimo-nasal sob anestesia geral

41.14.00.AM.00 Intubação prolongada das vias lacrimais

42. SISTEMA AUDITIVO

42.00.00.AA.00 Remoção de corpo estranho

42.00.00.AB.00 Remoção de tubo transtimpanico sob anestesia geral

42.00.00.AC.00 Remoção de tubo transtimpanico sob anestesia geral, por via retro-auricular

42.00.00.AD.00 Drenagem de abcesso, otohematoma

42.00.00.AE.00 Polipectomia do ouvido

42.00.00.AF.00 Miringotomia unilateral com anestesia geral

42.00.00.AG.00 Miringotomia bilateral com anestesia geral

42.00.00.AH.00 Miringotomia com aplicação de tubo de ventilação unilateral

42.00.00.AI.00 Miringotomia com aplicação de tubo de ventilação bilateral

42.00.00.AJ.00 Correção de exostose do canal auditivo externo

42.00.00.AK.00 Mastoidectomia

42.00.00.AL.00 Mastoidectomia radical

42.00.00.AM.00 Timpanomastoidectomia com conservação da parede do C.A.E. com timpanoplastia

42.00.00.AN.00 Timpanomastoidectomia sem conservação da parede do C.A.E.

42.00.00.AO.00 Timpanoplastia

42.00.00.AP.00 Timpanotomia exploradora

42.00.00.AQ.00 Estapedectomia ou estapedotomia

42.00.00.AR.00 Labirintectomia transaural

42.00.00.AS.00 Descompressão do saco endolinfático

42.00.00.AT.00 Neurectomia vestibular (fossa média)

42.00.00.AU.00 Descompressão de 2ª e 3ª porções do nervo facial

42.00.00.AV.00 Descompressão da 1ª porção (fossa média)

42.00.00.AW.00 Enxerto facial (2ª e 3ª porções)

42.00.00.AX.00 Anastomose hipoglosso-facial

42.00.00.AY.00 Enxerto cruzado facio-facial

42.00.00.AZ.00 Exérese neurinoma do acústico (via translabiríntica)

42.00.00.BA.00 Ressecção total do pavilhão auricular

42.00.00.BB.00 Ressecção do pavilhão auricular com esvaziamento ganglionar

42.00.00.BC.00 Reconstrução do pavilhão auricular (1º tempo)
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42.00.00.BD.00 Reconstrução do pavilhão auricular (cada tempo subsequente)

42.00.00.BE.00 Petrosectomia isolada

42.00.00.BF.00 Petrosectomia, sem conservação do nervo facial

42.00.00.BG.00 Exérese de tumor glómico timpânico

42.00.00.BH.00 Exérese de tumor jugular localizado

42.00.00.BI.00 Exérese de tumor jugular com invasão intracraniana

42.00.00.BJ.00 Exérese de tumor na base do crânio

42.00.00.BK.00 Implante coclear (inclui a via de acesso)

42.00.00.BL.00 Implante osteointegrado

42.00.00.BM.00 Reconstrução da cavidade de esvaziamento

42.00.00.BN.00 Reconstrução do C.A.E. por agenesia

43. BIÓPSIA INCISIONAL, REQUERENDO SUTURA

43.00.00.AA.00 Pele

43.00.00.AB.00 Mama

43.00.00.AC.00 Tecidos Moles

43.00.00.AD.00 Músculo

43.00.00.AE.00 Nervo

43.00.00.AF.00 Pénis

43.00.00.AG.00 Testículo

43.00.00.AH.00 Vulva

43.00.00.AI.00 Vagina

43.00.00.AJ.00 Osso

43.00.00.AK.00 Gânglio superficial (subcutâneo)

43.00.00.AL.00 Gânglio profundo

44. RADIODIAGNÓSTICO

44.01. Cabeça e Pescoço

44.01.00.AA.00 Crânio, uma incidência

44.01.00.AB.00 Crânio, duas incidências

44.01.00.AC.00 Sela turca

44.01.00.AD.00 Órbita, duas incidências

44.01.00.AE.00 Buracos óticos

44.01.00.AF.00 Canal auditivo interno, uma incidência

44.01.00.AG.00 Canal auditivo interno, duas incidências

44.01.00.AH.00 Globo ocular, deteção de corpo estranho

44.01.00.AI.00 Mastóides, uma incidência

44.01.00.AJ.00 Mastóides, duas incidências

44.01.00.AK.00 Seios perinasais, uma incidência

44.01.00.AL.00 Seios perinasais, duas incidências

44.01.00.AM.00 Seios perinasais, três incidências

44.01.00.AN.00 Ossos da face, uma incidência

44.01.00.AO.00 Ossos da face, duas incidências

44.01.00.AP.00 Ossos próprios do nariz cada incidência

44.01.00.AQ.00 Arcadas zigomáticas, uma incidência bilateral simultânea

44.01.00.AR.00 Arcadas zigomáticas, uma incidência unilateral

44.01.00.AS.00 Articulações temporo-maxilares boca aberta e fechada, unilateral

44.01.00.AT.00 Articulações temporo-maxilares boca aberta e fechada bilateral

44.01.00.AU.00 Radiografia dos dentes em filme intra-oral

44.01.00.AV.00 Radiografia dos dentes, exame parcial, cavidade oral incompleta 

44.01.00.AW.00 Ortopantomografia

44.01.00.AX.00 Telerradiografia do crânio perfil para cefalometria 
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44.01.00.AY.00 Telerradiografia lateral

44.01.00.AZ.00 Telerradiografia frontal

44.01.00.BA.00 Mandíbula, uma incidência

44.01.00.BB.00 Mandíbula, duas incidências

44.01.00.BC.00 Glândulas salivares para deteção de cálculos, uma incidência

44.01.00.BD.00 Cavum faríngeo, uma incidência

44.01.00.BE.00 Pescoço, partes moles, uma incidência

44.01.00.BF.00 Pescoço, partes moles, duas incidências

44.01.00.BG.00 Exames de cabeça e pescoço, cada incidência a mais

44.01.01. Exames especiais de cabeça e pescoço

44.01.01.AA.00 Mielografia fossa posterior

44.01.01.AB.00 Cisternografia

44.01.01.AC.00 Dacriocistografia por angiografia de subtração digital

44.01.01.AD.00 Dacriocistografia com ou sem implantação de stent

44.01.01.AE.00 Artrografia das articulações temporo-maxilares

44.01.01.AF.00 Sialografia, cada glândula

44.01.01.AG.00 Sialografia por angiografia se subtração digital

44.01.01.AH.00 Pescoço, faringe ou laringe, incluindo fluoroscopia e / ou amplificação

44.01.01.AI.00 Laringografia com contraste

44.02. Coluna vertebral e bacia

44.02.00.AA.00 Charneira crânio-vertebral, duas incidências

44.02.00.AB.00 Coluna cervical, duas incidências

44.02.00.AC.00 Coluna cervical, quatro incidências

44.02.00.AD.00 Coluna cervical, inclinações laterais

44.02.00.AE.00 Coluna cervical, hiperflexão e hiperextensão

44.02.00.AF.00 Transição cervico-torácica, duas incidências

44.02.00.AG.00 Coluna dorsal, duas incidências

44.02.00.AH.00 Transição dorso-lombar, duas incidências

44.02.00.AI.00 Coluna lombar, duas incidências

44.02.00.AJ.00 Coluna lombar em carga, duas incidências

44.02.00.AK.00 Coluna lombar, quatro incidências

44.02.00.AL.00 Charneira lombo-sagrada, duas incidências

44.02.00.AM.00 Coluna sagrada, duas incidências

44.02.00.AN.00 Coluna lombo-sagrada, inclinações laterais

44.02.00.AO.00 Coluna lombo-sagrada, hiperflexão e hiperextensão

44.02.00.AP.00 Coluna lombo-sagrada em carga, duas incidências

44.02.00.AQ.00 Bacia

44.02.00.AR.00 Bacia em carga

44.02.00.AS.00 Pelvimetria

44.02.00.AT.00 Articulações sacro-ilíacas, uma incidência bilateral

44.02.00.AU.00 Articulação sacro-ilíaca, uma incidência unilateral

44.02.00.AV.00 Sacro e cóccix, duas incidências

44.02.00.AW.00 Radiografia da coluna, filme extralongo, uma incidência equipamento adicional

44.02.00.AX.00 Radiografia da coluna, filme extralongo, duas incidências

44.02.00.AY.00 Exames de coluna, cada incidência a mais

44.02.01. Exames especiais da coluna vertebral

44.02.01.AA.00 Mielografia via suboccipital, um segmento de contraste

44.02.01.AB.00 Mielografia via suboccipital, dois ou três segmentos de contraste

44.02.01.AC.00 Mielografia via latero-cervical, um segmento de contraste

44.02.01.AD.00 Mielografia via latero-cervical, dois ou três segmentos de contraste
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44.02.01.AE.00 Mielografia via lombar com contraste

44.02.01.AF.00 Discografia cervical

44.02.01.AG.00 Discografia dorsal

44.02.01.AH.00 Discografia lombar

44.02.01.AI.00 Artrografia das inter-apofisárias posteriores lombares

44.03. Tórax

44.03.00.AA.00 Tórax, uma incidência

44.03.00.AB.00 Tórax, duas incidências

44.03.00.AC.00 Grelha costal unilateral, uma incidência

44.03.00.AD.00 Grelha costal unilateral, duas incidências

44.03.00.AE.00 Grelha costal bilateral, uma incidência

44.03.00.AF.00 Grelha costal bilateral, duas incidências

44.03.00.AG.00 Esterno, uma incidência

44.03.00.AH.00 Esterno, duas incidências

44.03.00.AI.00 Articulação esterno-clavicular unilateral, uma incidência

44.03.00.AJ.00 Articulação esterno-clavicular unilateral, duas incidências

44.03.00.AK.00 Exames de tórax, cada incidência a mais

44.03.00.AL.00 Controlo por fluoroscopia

44.04. Mama

44.04.00.AA.00 Mamografia bilateral, duas incidências por mama

44.04.00.AB.00 Galactografia

44.04.00.AC.00 Mamografia da peça operatória

44.04.00.AD.00 Estereotaxia, apoio a gestos de intervenção fazer remissivo para radiologia de intervenção

44.04.00.AE.00 Mamografia unilateral, duas incidências

44.04.00.AF.00 Marcação pré-operatória (radiologia de intervenção)

44.04.00.AG.00 Tomossíntese 

44.04.00.AH.00 Mamografia de contraste

44.04.00.AI.00 Mamografia, cada incidência a mais

44.05. Abdómen e trato digestivo

44.05.01. Abdómen e Pélvis

44.05.01.AA.00 Abdómen simples, uma incidência

44.05.01.AB.00 Abdómen simples, cada incidência mais

44.05.01.AC.00 Faringografia

44.05.01.AD.00 Estudo da deglutição e / ou esófago com cinerradiografia ou com registo vídeo

44.05.01.AE.00 Trânsito esofágico

44.05.01.AF.00 Trânsito gastro-duodenal contraste simples (com ou sem pesquisa de hérnia do hiato) 

44.05.01.AG.00 Trânsito gastro-duodenal contraste simples, por sonda de gastrostomia percutânea

44.05.01.AH.00 Trânsito gastro-duodenal duplo contraste (com ou sem pesquisa de hérnia do hiato)

44.05.01.AI.00 Controlo de banda gástrica

44.05.01.AJ.00 Trânsito do intestino delgado (por ingestão)

44.05.01.AK.00 Trânsito do intestino delgado (por enteroclise)

44.05.01.AL.00 Clister opaco

44.05.01.AM.00 Clister com duplo contraste

44.05.01.AN.00 Clister por estoma cutâneo

44.05.01.AO.00 Defecografia

44.05.01.AP.00 Estudo do tempo de trânsito intestinal com marcadores radiopacos (acresce RX do abdómen)

44.05.01.AQ.00 Vídeodefecografia

44.05.01.AR.00 Clister terapêutico, para redução de invaginação ou ileos meconial

44.05.01.AS.00 Colangiografia por dreno externo (Kehr)
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44.05.01.AT.00 Colangiografia per-operatória

44.06. Aparelho genito-urinário

44.06.00.AA.00 Radiografia simples da pélvis

44.06.00.AB.00 Urografia endovenosa (inclui contraste)

44.06.00.AC.00 Urografia endovenosa, filme suplementar

44.06.00.AD.00 Cistografia descendente, três incidências

44.06.00.AE.00 Uretrocistografia ascendente com estudo pós-miccional (inclui contraste)

44.06.00.AF.00 Cavernosografia dinâmica

44.06.00.AG.00 Pielografia descendente unilateral

44.06.00.AH.00 Vasografia (deferentografia)

44.06.00.AI.00 Uretrocistografia retrógrada

44.06.00.AJ.00 Vaginografia

44.06.00.AK.00 Cistografia retrógrada com estudo de refluxo vesico-ureteral e estudo per-miccional (inclui contraste)

44.06.00.AL.00 Cistografia, com trajeto estabelecido, supervisão radiológica e interpretação

44.06.00.AM.00 Histerossalpingografia, supervisão radiológica e interpretação

44.06.00.AN.00 Estudo da incontinência urinária

44.07. Esqueleto apendicular

44.07.01. Membros superiores

44.07.01.AA.00 Clavícula, uma incidência

44.07.01.AB.00 Clavícula, duas incidências

44.07.01.AC.00 Omoplata, uma incidência

44.07.01.AD.00 Omoplata, duas incidências

44.07.01.AE.00 Ombro, uma incidência

44.07.01.AF.00 Ombro, duas incidências

44.07.01.AG.00 Articulação acrómio-clavicular, cada incidência

44.07.01.AH.00 Articulação acrómio-clavicular, bilateral

44.07.01.AI.00 Braço, duas incidências

44.07.01.AJ.00 Cotovelo, duas incidências

44.07.01.AK.00 Antebraço, duas incidências

44.07.01.AL.00 Punho, duas incidências

44.07.01.AM.00 Mão, duas incidências

44.07.01.AN.00 Dedos da mão, duas incidências

44.07.01.AO.00 Membro superior de criança, mínimo duas incidências

44.07.01.AP.00 Idade óssea (mão e punho)

44.07.01.AQ.00 Membros superiores, cada incidência a mais

44.07.02. Membros inferiores

44.07.02.AA.00 Anca unilateral, uma incidência

44.07.02.AB.00 Anca unilateral, duas incidências

44.07.02.AC.00 Anca bilateral, uma incidência

44.07.02.AD.00 Anca bilateral, duas incidências

44.07.02.AE.00 Anca bilateral em carga, uma incidência

44.07.02.AF.00 Coxa, duas incidências

44.07.02.AG.00 Joelho, duas incidências

44.07.02.AH.00 Joelhos em carga, duas incidências

44.07.02.AI.00 Estudo axial da rótula, uma incidência

44.07.02.AJ.00 Estudo axial da rótula, três incidências

44.07.02.AK.00 Perna, duas incidências

44.07.02.AL.00 Tornozelo, duas incidências

44.07.02.AM.00 Tornozelo em carga, duas incidências
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44.07.02.AN.00 Pé, duas incidências

44.07.02.AO.00 Pé em carga, duas incidências

44.07.02.AP.00 Calcâneo, duas incidências

44.07.02.AQ.00 Dedos do pé, duas incidências

44.07.02.AR.00 Membros inferiores de criança, duas incidências

44.07.02.AS.00 Membros inferiores em filme extralongo

44.07.02.AT.00 Radiometria dos membros inferiores por segmentos articulares

44.07.02.AU.00 Membros inferiores, cada incidência a mais

44.08. Exames especiais

44.08.00.AA.00 Esqueleto (criança)

44.08.00.AB.00 Esqueleto (adulto)

44.08.00.AC.00 Artrografia do ombro

44.08.00.AD.00 Artrografia do cotovelo

44.08.00.AE.00 Artrografia do punho

44.08.00.AF.00 Artrografia da mão

44.08.00.AG.00 Artrografia da anca

44.08.00.AH.00 Artrografia do joelho

44.08.00.AI.00 Artrografia do tornozelo

44.08.00.AJ.00 Artrografia do pé

44.08.00.AK.00 Artografia das inter-apofisárias lombares

44.08.00.AL.00 Fistulografia

44.08.00.AM.00 Radiografia da peça operatória

44.08.00.AN.00 Manobras para exame radiográfico do útero e anexos (histerosalpigografia)

44.09. Radiologia, apoios

44.09.00.AA.00 Radiologia, apoio no bloco operatório

44.09.00.AB.00 Radiologia, adicional associado à realização de exame no internamento

44.09.00.AC.00 Radiologia, apoio de radioscopia no serviço de Radiologia

44.09.00.AD.00 Radiologia, adicional de tomossíntese

44.09.00.AE.00 Radiologia, apoio a exames de urologia

44.09.00.AF.00 Radiologia, adicional associado à realização de exame em criança

44.09.00.AG.00 Radiologia, adicional associado à realização de exame contrastado em criança

44.09.00.AH.00 Radiologia, apoio para CPRE

44.09.00.AI.00 Radiologia, apoio para histerossalpingografia

44.09.00.AJ.00 Radiologia, adicional de contraste iodado para exame urológico

44.09.00.AK.00 Radiologia, adicional de contraste iodado para exame ginecológico

44.10. Tomografias clássicas (convencionais)

44.10.00.AA.00 Tomografia, cada plano

45. MEDICINA NUCLEAR

45.01. Exames

45.01.01. Sistema cardiovascular

45.01.01.AA.00 Angiografia de radionuclídios de equilíbrio

45.01.01.AB.00 Angiografia de radionuclídios de 1ª passagem

45.01.01.AC.00 Cintigrafia de perfusão miocárdica após sobrecarga farmacológica

45.01.01.AD.00 Cintigrafia de perfusão miocárdica após esforço

45.01.01.AE.00 Cintigrafia de perfusão miocárdica em repouso

45.01.01.AF.00 Cintigrafia cardíaca com 123I-MIBG

45.01.01.AG.00 Cintigrafia cardíaca com 123I-MIBG, com estudo tomográfico

45.01.02. Sistema vascular e linfático

45.01.02.AA.00 Linfocintigrafia

45.01.02.AB.00 Linfocintigrafia para deteção de gânglio sentinela
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45.01.02.AC.00 Venocintigrafia

45.01.03. Sistema nervoso central

45.01.03.AA.00 Tomografia cerebral com 99mTc-HMPAO

45.01.03.AB.00 Tomografia cerebral com 201Tl

45.01.03.AC.00 Cisternografia

45.01.03.AD.00 Tomografia cerebral com 123I-Ioflupano

45.01.03.AE.00 Tomografia cerebral com 123I-IBZM

45.01.03.AF.00 Tomografia cerebral com 99mTc-ECD

45.01.04. Sistema digestivo

45.01.04.AA.00 Cintigrafia para pesquisa de hemorragia digestiva

45.01.04.AB.00 Cintigrafia das glândulas salivares

45.01.04.AC.00 Cintigrafia hepato-esplénica

45.01.04.AD.00 Cintigrafia hepatobiliar

45.01.04.AE.00 Cintigrafia hepatobiliar com estimulação vesicular

45.01.04.AF.00 Cintigrama hepático com glóbulos vermelhos marcados

45.01.04.AG.00 Cintigrafia esplénica com eritrócitos fragilizados

45.01.04.AH.00 Cintigrafia para pesquisa de divertículo Meckel

45.01.04.AI.00 Cintigrafia para pesquisa do refluxo gastro-esofágico

45.01.04.AJ.00 Estudo do esvaziamento gástrico

45.01.05. Sistema musculo-esqulético

45.01.05.AA.00 Cintigrafia óssea de corpo inteiro

45.01.05.AB.00 Cintigrafia óssea parcelar

45.01.05.AC.00 Cintigrafia óssea de corpo inteiro com imagem parcelar adicional

45.01.05.AD.00 Cintigrafia óssea em três fases

45.01.05.AE.00 Osteodensitometria da coluna lombar 

45.01.05.AF.00 Osteodensitometria do colo femural

45.01.05.AG.00 Osteodensitometria do punho

45.01.05.AH.00 Osteodensitometria da coluna lombar e do colo femural

45.01.05.AI.00 Osteodensitometria de corpo inteiro

45.01.05.AJ.00 Densitometria bifotónica (DXA) da coluna lombar

45.01.05.AK.00 Densitometria bifotónica (DXA) da extremidade proximal do fémur

45.01.05.AL.00 Densitometria bifotónica (DXA) da extremidade distal do rádio (rádio 1/3 ou 33%)

45.01.05.AM.00 Densitometria bifotónica (DXA) do corpo inteiro com varrimento do esqueleto para determinação da composição 

dos tecidos moles e ósseos corporais

45.01.05.AN.00 Densitometria bifotónica (DXA) do corpo inteiro com varrimento do esqueleto para determinação da composição 

dos tecidos moles totais e por segmentos corporais

45.01.06. Sistema respiratório

45.01.06.AA.00 Cintigrafia pulmonar de perfusão

45.01.06.AB.00 Cintigrafia pulmonar de ventilação / inalação

45.01.06.AC.00 Cintigrafia pulmonar de perfusão com estudo tomográfico

45.01.06.AD.00 Cintigrafia pulmonar de ventilação / inalação com estudo tomográfico

45.01.07. Sistema endócrino

45.01.07.AA.00 Cintigrafia corporal com 131I-MIBG

45.01.07.AB.00 Cintigrafia corporal com 123I-MIBG

45.01.07.AC.00 Cintigrafia de tiroideia

45.01.07.AD.00 Cintigrafia corporal com 131 I

45.01.07.AE.00 Cintigrafia do córtex suprarrenal

45.01.07.AF.00 Cintigrafia de recetores da somatostatina (inclui estudo SPECT)

45.01.07.AG.00 Cintigrafia das paratiroideias 

45.01.08. Sistema genito-urinário

45.01.08.AA.00 Estudo de perfusão de rim transplantado
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45.01.08.AB.00 Renograma com 99mTc-DTPA

45.01.08.AC.00 Renograma com 99mTc-MAG3

45.01.08.AD.00 Intervenção farmacológica - prova diurética (acresce ao Renograma)

45.01.08.AE.00 Intervenção farmacológica - prova de captopril (acresce ao Renograma)

45.01.08.AF.00 Cistocintigrafia indireta 

45.01.08.AG.00 Cistocintigrafia direta

45.01.08.AH.00 Cintigrafia renal com 99mTc-DMSA

45.01.08.AI.00 Quantificação da função renal "in vitro"

45.01.08.AJ.00 Histerossalpingocintigrafia

45.01.08.AK.00 Cintigrafia testicular

45.01.09. Estudos hematológicos

45.01.09.AA.00 Cintigrama da medula óssea

45.01.09.AB.00 Cinética de plaquetas

45.01.09.AC.00 Determinação da semivida dos eritrócitos

45.01.09.AD.00 Determinação da massa eritrocitária

45.01.10. Estudos de infeção / inflamação

45.01.10.AA.00 Cintigrafia intestinal com leucócitos marcados

45.01.10.AB.00 Cintigrafia corporal com leucócitos marcados

45.01.10.AC.00 Cintigrafia corporal com 67Ga (5 mCi)      

45.01.10.AD.00 Cintigrafia corporal com 67Ga (10 mCi)

45.01.10.AE.00 Imunocintigrafia anti-granulócitos

45.01.11. Tomografia de positrões

45.01.11.AA.00 PET – Tomografia por emissão de positrões - estudo de corpo inteiro com 18F-FDG

45.01.11.AB.00 PET – Tomografia por emissão de positrões - estudo cerebral com 18F-FDG

45.01.11.AC.00 PET – Tomografia por emissão de positrões com 18F-Fluorocolina

45.01.11.AD.00 PET- Tomografia por emissão de positrões com 18F-Fluoreto de Sódio

45.01.11.AE.00 PET – Tomografia por emissão de positrões com 18F-DOPA

45.01.11.AF.00 PET – Tomografia por emissão de positrões com 68Ga-análogos da somatostatina

45.01.11.AG.00 PET – Tomografia por emissão de positrões com 68Ga-ligandos do PSMA

45.01.11.AH.00 PET – Tomografia por emissão de positrões – estudo de amilóide cerebral

45.01.12. Tomografia de positrões - cardíaca

45.01.12.AA.00 PET – Tomografia por emissão de positrões em repouso

45.01.12.AB.00 PET – Tomografia por emissão de positrões após sobrecarga farmacológica

45.01.12.AC.00 PET – Tomografia por emissão de positrões após esforço

45.01.12.AD.00 PET – Tomografia por emissão de positrões para avaliação de viabilidade com 18F-FDG

45.01.12.AE.00 PET – Tomografia por emissão de positrões para pesquisa de inflamação com 18F-FDG

45.01.13. Outros estudos

45.01.13.AA.00 Cintigrama corporal com 201TI

45.01.13.AB.00 Cintigrafia corporal com 99mTc-MIBI / Tetrafosmina

45.01.13.AC.00 Cintigrafia corporal com 99mTc-DPD

45.01.13.AD.00 Estudo da permeabilidade de cateter / shunt

45.01.13.AE.00 Cintigrafia mamária

45.01.13.AF.00 Dacriocintigrafia

45.01.13.AG.00 Cintigrafia não especificada de qualquer órgão ou região

45.01.13.AH.00 Tomografia de emissão (SPECT) de qualquer órgão ou região

45.01.13.AI.00 Imagem parcelar adicional

45.01.13.AJ.00 Cintigrafia após terapêutica

45.01.13.AK.00 Avaliação por impedância biolétrica (IBE) da composição corporal 

45.02. Terapêuticas

45.02.00.AA.00 Terapêutica com 131I no hipertiroidismo (131I < 20 mCi)
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45.02.00.AB.00 Radio-sinoviortese com 90Y

45.02.00.AC.00 Radio-sinoviortese com 169Er (suspensão coloidal)

45.02.00.AD.00 Radio-sinoviortese com 186Re (suspensão coloidal)

45.02.00.AE.00 Terapêutica com 32P 

45.02.00.AF.00 Terapêutica de metástases ósseas com 89Sr 

45.02.00.AG.00 Terapêutica de metástases ósseas com 153Sm-EDTMP

45.02.00.AH.00 Terapêutica de metástases ósseas com 223Ra

45.02.00.AI.00 Terapêutica com ibritumomab tiuxetan 90Y

45.02.00.AJ.00 Radio-embolização com microesferas marcadas com 90Y, acresce preço de radiologia de intervenção

45.02.00.AK.00 Radio-embolização com microesferas marcadas com 166Ho, acresce preço de radiologia de intervenção

45.02.00.AL.00 Terapêutica com 131I (131I > 20 mCi)

45.02.00.AM.00 Terapêutica com 131 IMIBG

45.02.00.AN.00 Terapêutica com análogos radiomarcados da somatostatina – PRRNT

45.02.00.AO.00 Terapêutica com ligandos radiomarcados do PSMA - PRLT 

46. ECOTOMOGRAFIA / ECOGRAFIA

46.01. Cabeça e pescoço

46.01.00.AA.00 Ecografia encefálica transfontanelar

46.01.00.AB.00 Ecografia da tiroide

46.01.00.AC.00 Ecografia da tiroide e tratamento não cirúrgico de nódulo tiroideu (ablação e etanolização)

46.01.00.AD.00 Ecografia da tiroide e paratiroides

46.01.00.AE.00 Ecografia das paratiroideias

46.01.00.AF.00 Ecografia cervical - pescoço (excluí glândulas salivares e tiroide)

46.01.00.AG.00 Ecografia das glândulas salivares

46.01.00.AH.00 Punção aspirativa para citologia guiada por ecografia

46.01.00.AI.00 Punção aspirativa guiada por ecografia para doseamentos hormonais

46.02. Canal raquidiano

46.02.00.AA.00 Ecografia do canal raquidiano e conteúdo

46.03. Tórax

46.03.00.AA.00 Ecografia torácica

46.04. Mama

46.04.00.AA.00 Ecografia mamária

46.05. Abdómen e pélvis

46.05.00.AA.00 Ecografia do abdómen superior

46.05.00.AB.00 Ecografia ginecológica por via suprapúbica

46.05.00.AC.00 Ecografia ginecológica por via endocavitária

46.05.00.AD.00 Ecografia ginecológica com sonda rectal

46.05.00.AE.00 Ecografia ginecológica com sonda vaginal

46.05.00.AF.00 Ecografia obstétrica ou ginecológica integrada em consulta

46.05.00.AG.00 Ecografia para diagnóstico e datagem de gravidez

46.05.00.AH.00 Ecografia obstétrica 1º trimestre

46.05.00.AI.00 Ecografia obstétrica 1º trimestre, via endovaginal

46.05.00.AJ.00 Ecografia obstétrica 2º trimestre, morfológica

46.05.00.AK.00 Ecografia obstétrica 3º trimestre

46.05.00.AL.00 Ecografia obstétrica para perfil biofísico

46.05.00.AM.00 Ecografia obstétrica com fluxometria fetal e ou materna

46.05.00.AN.00 Ecografia de monitorização da ovulação

46.05.00.AO.00 Ecografia prostática por via supra púbica

46.05.00.AP.00 Ecografia prostática e das vesículas seminais, por via endocavitária

46.05.00.AQ.00 Ecografia pós-miccional com cálculo do resíduo urinário
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46.05.00.AR.00 Ecografia vesical via supra púbica

46.05.00.AS.00 Ecografia funcional do pavimento pélvico

46.05.00.AT.00 Ecografia endocavitária ano-rectal

46.05.00.AU.00 Ecografia escrotal

46.05.00.AV.00 Ecografia peniana

46.05.00.AW.00 Ecografia para perfil biofísico

46.05.00.AX.00 Histerossonografia (inclui cateterismo e introdução de soro fisiológico ou produto de contraste)

46.05.00.AY.00 Amnioinfusão (controle ecográfico)

46.05.00.AZ.00 Apoio ecográfico à versão cefálica externa

46.05.00.BA.00 Ecografia para rastreio de cromossomopatias

46.05.00.BB.00 Ecografia para estudos morfológicos

46.05.00.BC.00 Ecografia para avaliação do desenvolvimento fetal

46.06. Sistema músculo-esquelético

46.06.00.AA.00 Ecografia de partes moles

46.06.00.AB.00 Ecografia de partes moles extra-articulares

46.06.00.AC.00 Ecografia miotendinosa

46.06.00.AD.00 Ecografia articular

46.06.00.AE.00 Ecografia de nervo periférico

46.06.00.AF.00 Ecografia do plexo braquial

46.06.00.AG.00 Ecografia muscular

46.06.00.AH.00 Ecografia das poliartropatias (avaliação das articulações das mãos e pés, incluindo dedos)

46.06.00.AI.00 Ecografia articular do ombro

46.06.00.AJ.00 Ecografia articular do cotovelo

46.06.00.AK.00 Ecografia articular do punho

46.06.00.AL.00 Ecografia articular da anca

46.06.00.AM.00 Ecografia articular do joelho

46.06.00.AN.00 Ecografia articular do tornozelo

46.06.00.AO.00 Ecografia articular da sacroilíaca

46.06.00.AP.00 Ecografia articular temporo-mandibular

46.07. Estudos por Doppler (duplex ou triplex) - Ecografia com doppler

46.07.00.AA.00 Ecografia com Doppler da circulação oftálmica

46.07.00.AB.00 Ecografia com Doppler carotídeo e vertebral

46.07.00.AC.00 Ecografia com Doppler dos vasos cervicais

46.07.00.AD.00 Estudo eco-doppler da circulação cervical com contraste

46.07.00.AE.00 Ecografia com Doppler venoso cervical (inclui avaliação das veias jugulares e subclávias)

46.07.00.AF.00 Ecografia com Doppler das artérias uterinas durante a gravidez (Doppler adicional a qualquer exame de ecografia)

46.07.00.AG.00 Ecografia com Doppler abdominal, cada víscera ou território vascular

46.07.00.AH.00 Ecografia com Doppler ginecológica

46.07.00.AI.00 Ecografia com Doppler do sector arterial do membro superior (um membro)

46.07.00.AJ.00 Ecografia com Doppler do sector venoso do membro superior (um membro)

46.07.00.AK.00 Ecografia com Doppler do sector arterial do membro inferior (um membro)

46.07.00.AL.00 Ecografia com Doppler do sector venoso do membro inferior (um membro)

46.07.00.AM.00 Ecografia com Doppler para estudo dos membros inferiores por patologia venosa

46.07.00.AN.00 Ecografia com Doppler para estudo dos membros inferiores por patologia arterial

46.07.00.AO.00 Ecografia com Doppler peniano

46.07.00.AP.00 Ecografia com Doppler escrotal 

46.07.00.AQ.00 Ecografia com Doppler das artérias temporais

46.07.00.AR.00 Ecocardiograma com estudo Doppler 

46.07.00.AS.00 Doppler para pesquisa de poliartrite (Doppler adicional a qualquer exame de ecografia)
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46.07.00.AT.00 Doppler para pesquisa de polientesite (Doppler adicional a qualquer exame de ecografia)

46.07.00.AU.00 Doppler da pélvis

46.07.00.AV.00 Doppler ginecológico, por via endocavitária 

46.07.00.AW.00 Doppler prostático, por via endocavitária

46.07.00.AX.00 Doppler fetal (Doppler adicional a qualquer exame de ecografia)

46.07.00.AY.00 Doppler (adicional a qualquer dos exames de ecografia)

46.08. Ecografia, Adicional e apoios

46.08.00.AA.00 Ecografia, adicional pela administração de contraste

46.08.00.AB.00 Ecografia, apoio a gestos de intervenção

46.08.00.AC.00 Ecografia, adicional associado à realização de exame fora do serviço Radiologia

46.08.00.AD.00 Ecografia, adicional de apoio no serviço de Radiologia

46.08.00.AE.00 Ecografia, adicional associado à realização de exame em criança

46.08.00.AF.00 Ecografia per-operatória

46.08.00.AG.00 Ecografia para redução hidrostática de invaginação intestinal (pediatria)

46.08.00.AH.00 Ecografia, adicional associado à realização de Elastografia

46.08.00.AI.00 Ecografia, adicional para avaliação 3D (adicional a ecografia pélvica ou endovaginal)

46.08.00.AJ.00 Ecografia para avaliação fetal (registo com os códigos de ecografia obstétrica)

47. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTORIZADA

47.01. Cabeça e Pescoço

47.01.00.AA.00 TC do crânio

47.01.00.AB.00 TC da base do crânio

47.01.00.AC.00 TC encefálica com estudos dos canais auditivos internos

47.01.00.AD.00 TC das órbitas

47.01.00.AE.00 TC da sela turca

47.01.00.AF.00 TC da fossa posterior

47.01.00.AG.00 TC dos ouvidos

47.01.00.AH.00 TC dos seios perinasais

47.01.00.AI.00 TC maxilo-facial

47.01.00.AJ.00 TC dentário para implantologia (cada maxilar)

47.01.00.AK.00 TC das ATM

47.01.00.AL.00 TC do pescoço (partes moles)

47.01.00.AM.00 TC da laringe

47.01.00.AN.00 TC da faringe

47.01.00.AO.00 TC pescoço com protocolo 4D - avaliação de paratiroides

47.02. Coluna Vertebral e Bacia

47.02.00.AA.00 TC da coluna cervical

47.02.00.AB.00 TC da coluna dorsal

47.02.00.AC.00 TC da coluna lombar

47.02.00.AD.00 TC da coluna sacro-coccígea

47.02.00.AE.00 TC da bacia

47.02.00.AF.00 TC das articulações sacro-ilíacas

47.03. Tórax (pulmonar e cardíaca)

47.03.00.AA.00 TC do tórax

47.03.00.AB.00 TC do tórax – alta resolução

47.03.00.AC.00 TC do tórax com broncoscopia virtual

47.03.00.AD.00 TC cardíaca, score de cálcio (Angio-TC)

47.03.00.AE.00 TC cardíaca (Angio-TC)

47.03.00.AF.00 TC cardíaca – coronariografia por TC (Angio-TC)

47.03.00.AG.00 TC cardíaca avaliação de isquémia – perfusão miocardica

47.03.00.AH.00 TC cardíaca – avaliação de FFR (fractional flow reserve por TC)
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47.04. Abdómen e Pélvis

47.04.00.AA.00 TC do abdómen superior

47.04.00.AB.00 TC aorta abdominal (Angio-TC)

47.04.00.AC.00 TC íleo-femoral (Angio-TC)

47.04.00.AD.00 TC pélvica

47.04.00.AE.00 TC, enteroclise

47.04.00.AF.00 TC, enterografia

47.04.00.AG.00 TC, colonografia (colonoscopia virtual)

47.04.00.AH.00 TC do aparelho urinário (Uro-TC)

47.05. Membros

47.05.00.AA.00 TC do membro superior

47.05.00.AB.00 TC do membro inferior

47.05.00.AC.00 TC dos dois membros inferiores (Angio-TC)

47.05.00.AD.00 TC articular, cada articulação

47.05.00.AE.00 TC para medições, cada articulação

47.05.00.AF.00 TC, estudo gonométrico

47.05.00.AG.00 TC, artrografia (artro-TC)

47.06. Técnicas Híbridas

47.06.00.AA.00 TC-PET

47.07. Complementos

47.07.00.AA.00 TC, suplemento de contraste endovenoso

47.07.00.AB.00 TC, contraste oral

47.07.00.AC.00 TC, contraste rectal

47.08. Outros procedimentos

47.08.00.AA.00 TC, adicional de pós processamento

47.08.00.AB.00 TC, adicional de cálculo volumétrico

47.08.00.AC.00 TC, adicional de injeção intra-tecal (mielo-TC)

47.08.00.AD.00 TC, adicional de Angio TC

47.08.00.AE.00 TC, adicional de estudo de perfusão

47.08.00.AF.00 TC, adicional de estereotaxia

47.08.00.AG.00 TC, apoio a gestos de intervenção

47.08.00.AH.00 TC, apoio a outros procedimentos

47.08.00.AI.00 TC, adicional associado à realização de exame em criança

47.08.00.AJ.00 TC, adicional à utilização de gating cardíaco (não pode ser utilizado conjuntamente com os códigos de TC cardíaco)

47.08.00.AK.00 TC espectral (multi-energia)

48. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

48.01. Cabeça e Pescoço

48.01.00.AA.00 RM crânio-encefálico

48.01.00.AB.00 Angio-RM encefálica ou troncos supra-aórticos sem contraste

48.01.00.AC.00 Angio-RM encefálica com contraste, estudo cine

48.01.00.AD.00 Estudo do fluxo de líquor

48.01.00.AE.00 RM funcional, 1 paradigma ou estudo em repouso

48.01.00.AF.00 RM funcional, cada paradigma adicional

48.01.00.AG.00 Avaliação volumétrica encefálica

48.01.00.AH.00 Estudo da espessura cortical

48.01.00.AI.00 Estudo combinado de RM e EEG

48.01.00.AJ.00 Relaxometria dos hipocampos 

48.01.00.AK.00 Espectroscopia (single-voxel)

48.01.00.AL.00 Espetroscopia (multi-voxel)
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48.01.00.AM.00 Tratografia/DTI

48.01.00.AN.00 RM da fossa posterior

48.01.00.AO.00 RM da charneira crânio-vertebral

48.01.00.AP.00 RM da sela turca

48.01.00.AQ.00 RM das órbitas

48.01.00.AR.00 RM da hipófise e seio cavernoso

48.01.00.AS.00 RM faringe e laringe

48.01.00.AT.00 RM da região crânio-facial, seios perinasais e glândulas salivares

48.01.00.AU.00 RM dos ouvidos

48.01.00.AV.00 RM da face

48.01.00.AW.00 RM dos seios perinasais

48.01.00.AX.00 RM das ATM (cada articulação)

48.01.00.AY.00 RM do pescoço

48.01.00.AZ.00 RM da coluna total, apenas no plano sagital

48.01.00.BA.00 RM coluna vertebral e bacia

48.01.00.BB.00 RM da coluna cervical

48.01.00.BC.00 RM da coluna dorsal

48.01.00.BD.00 RM da coluna lombar e sagrada

48.01.00.BE.00 RM da bacia

48.01.00.BF.00 RM das articulações sacro-ilíacas

48.02. Tórax

48.02.00.AA.00 RM do tórax

48.02.00.AB.00 RM dos grandes vasos 

48.02.00.AC.00 Angio-RM dos troncos supra-aórticos com contraste

48.02.00.AD.00 RM cardíaca morfológica

48.02.00.AE.00 RM cardíaca funcional

48.02.00.AF.00 RM cardíaca para estudo da perfusão do miocárdio em repouso

48.02.00.AG.00 RM cardíaca para estudo da perfusão do miocárdio após sobrecarga farmacológica

48.02.00.AH.00 RM cardíaca para estudo da perfusão do miocárdio (inclui contraste)

48.02.00.AI.00 RM cardíaca para pesquisa de realce tardio (viabilidade)

48.02.00.AJ.00 RM cardíaca coronariografia 3D

48.02.00.AK.00 RM cardíaca - caracterização tecidular (T1 mapping, T2 mapping)

48.02.00.AL.00 RM cardiovascular para quantificação de fluxo

48.02.00.AM.00 Pos processamento 3D (sequência 3D) (adicional a RM cardíaca morfológica)

48.02.00.AN.00 Quantificação de fluxos 4D (adicional a RM cardíaca funcional)

48.03. Mama

48.03.00.AA.00 RM mamária

48.04. Abdómen e Pélvis

48.04.00.AA.00 RM do abdómen superior

48.04.00.AB.00 RM do aparelho urinário (UroRM)

48.04.00.AC.00 RM pélvica

48.04.00.AD.00 RM do pavimento pélvico

48.04.00.AE.00 RM colangio (CPRM)

48.04.00.AF.00 RM enterografia

48.04.00.AG.00 RM enteroclise

48.04.00.AH.00 RM defecografia

48.04.00.AI.00 RM prostática multiparamétrica

48.05. Membro superior

48.05.00.AA.00 RM do membro superior, cada segmento

48.05.00.AB.00 RM de qualquer articulação do membro superior
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48.06. Membro inferior

48.06.00.AA.00 RM do membro inferior, cada segmento

48.06.00.AB.00 RM dos membros inferiores

48.06.00.AC.00 RM de qualquer articulação do membro inferior

48.07. Exames Especiais

48.07.00.AA.00 RM fetal

48.07.00.AB.00 RM de corpo inteiro

48.07.00.AC.00 Artrografia por RM

48.08. Procedimentos especiais

48.08.00.AA.00 RM, adicional de Angio-RM sem contraste (3D)

48.08.00.AB.00 RM, adicional de Angio-RM sem contraste (TOF)

48.08.00.AC.00 RM, adicional de Angio-RM com contraste (inclui contraste)

48.08.00.AD.00 RM, adicional de quantificação de técnicas de contraste fase

48.08.00.AE.00 RM, adicional para estudo da dinâmica do L.C.R.

48.08.00.AF.00 RM, adicional para estudo dinâmico da coluna, cada segmento

48.08.00.AG.00 RM, suplemento de contraste específico

48.08.00.AH.00 RM, adicional para avaliação de fluxos 4D ("4D flow")

48.08.00.AI.00 RM, adicional para avaliação do T1 e / ou T2 mapping

48.08.00.AJ.00 RM, adicional de teste de stress farmacológico cardíaco 

48.08.00.AK.00 RM, adicional utilização de gating cardíaco 

48.08.00.AL.00 RM, adicional de estudo funcional com secretina

48.08.00.AM.00 RM, adicional de espectroscopia in vivo

48.08.00.AN.00 RM, adicional de estudo por difusão

48.08.00.AO.00 RM, adicional de estudo de perfusão

48.08.00.AP.00 RM, adicional de tractografia

48.08.00.AQ.00 RM, adicional de mapeamento cortical

48.08.00.AR.00 RM, suplemento de contraste EV

48.08.00.AS.00 RM, suplemento de contraste não EV

48.08.00.AT.00 RM, apoio a gestos de intervenção

49. MEIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA VASCULAR

49.01. Meios não cruentos

49.01.00.AA.00 Avaliação hemodinâmica arterial dos membros - fluxometria Doppler - compressões segmentares ou provas de 

hiperemia

49.01.00.AB.00 Ecografia transfontanelar com fluxometria Doppler

49.01.00.AC.00 Avaliação da circulação digital com fotopletismografia

49.01.00.AD.00 Avaliação hemodinâmica da circulação venosa dos membros com pletismografia

49.01.00.AE.00 Angiodinografia (Eco-Doppler com codificação de cor)

49.01.00.AF.00 Angiodinografia (Eco-Doppler colorido) abdominal (inclui avaliação dos vasos viscerais)

49.01.00.AG.00 Angiodinografia (Eco-Doppler com codificação de cor) arterial dos membros superiores

49.01.00.AH.00 Angiodinografia (Eco-Doppler com codificação de cor) arterial dos membros inferiores

49.01.00.AI.00 Angiodinografia (Eco-Doppler com codificação de cor) venosa dos membros superiores

49.01.00.AJ.00 Angiodinografia (Eco-Doppler com codificação de cor) venosa dos membros inferiores

49.01.00.AK.00 Angiodinografia (Eco-Doppler com codificação de cor) dos vasos do pescoço

49.01.00.AL.00 Doppler transcraniano

49.01.00.AM.00 Doppler transcraniano para monitorização diagnóstica e terapêutica

49.01.00.AN.00 Eco-Doppler transcraniano

49.01.00.AO.00 Eco-Doppler transcraniano codificado a cores sem contraste

49.01.00.AP.00 Eco-Doppler transcraniano codificado a cores com contraste

49.01.00.AQ.00 Rigiscan

49.01.00.AR.00 Eco-Doppler Peniano
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49.01.00.AS.00 Pletismografia da circulação peniana

49.01.00.AT.00 Angiodinografia (Eco-Doppler com codificação de cor) da circulação peniana

49.01.00.AU.00 Teste PGE com papaverina ou prostaglandinas

49.02. Meios cruentos – Arteriografia e Flebografia (cateterismo e ato de injeção)

49.02.00.AA.00 Artérias cerebrais – Panarteriografia

49.02.00.AB.00 Arteriografia carotídea por cateterismo (Seldinger)

49.02.00.AC.00 Arteriografia vertebral / por cateterismo (Seldinger)

49.02.00.AD.00 Membros superiores / por punção ou cateterismo

49.02.00.AE.00 Aortografia ou aortoarteriografia translombar

49.02.00.AF.00 Aortografia ou aortoarteriografia por cateterismo (Seldinger)

49.02.00.AG.00 Arteriografia seletiva de ramos da aorta

49.02.00.AH.00 Arteriografia do membro inferior

49.02.00.AI.00 Arteriografia das artérias genitais

49.02.00.AJ.00 Flebografia cava superior

49.02.00.AK.00 Flebografia jugular interna

49.02.00.AL.00 Flebografia dos membros (unilateral)

49.02.00.AM.00 Iliocavografia

49.02.00.AN.00 Azigografia

49.02.00.AO.00 Flebografia renal

49.02.00.AP.00 Flebografia das veias pélvicas

49.02.00.AQ.00 Esplenoportografia

49.02.00.AR.00 Portografia trans-hepática

49.02.00.AS.00 Flebografia supra-hepática

49.02.00.AT.00 Portografia transumbilical

49.03. Radiologia vascular de intervenção (cateterismo e atuação terapêutica)

49.03.01. Sistema arterial

49.03.01.AA.00 Arteriografia de um membro superior

49.03.01.AB.00 Arteriografia dos membros inferiores incluindo artérias ilíacas

49.03.01.AC.00 Arteriografia pulmonar 

49.03.01.AD.00 Arteriografia seletiva 

49.03.01.AE.00 Estudo de acesso vascular 

49.03.01.AF.00 Estudo venoso angiográfico

49.03.01.AG.00 Estudo venoso angiográfico central

49.03.01.AH.00 Estudo venoso da cabeça e pescoço

49.03.01.AI.00 Flebografia periférica (cada membro)

49.03.01.AJ.00 Portografia direta percutânea

49.03.01.AK.00 Arteriografia seletiva e embolização terapêutica, artéria carótida externa

49.03.01.AL.00 Arteriografia seletiva e embolização terapêutica, artéria do membro

49.03.01.AM.00 Arteriografia seletiva e embolização terapêutica, ramo visceral da aorta

49.03.01.AN.00 Arteriografia e dilatação de artéria carótida

49.03.01.AO.00 Arteriografia e dilatação per operatória de artéria vertebral

49.03.01.AP.00 Arteriografia seletiva e dilatação percutânea de artéria do membro

49.03.01.AQ.00 Arteriografia seletiva e dilatação percutânea do tronco arterial braquiocefálico

49.03.01.AR.00 Arteriografia seletiva e dilatação percutânea de um ramo visceral da aorta

49.03.01.AS.00 Dilatação per operatória de artéria de membro

49.03.01.AT.00 Desobstrução intraluminal com Laser

49.03.01.AU.00 Desobstrução intraluminal com Rotablator

49.03.02. Sistema venoso

49.03.02.AA.00 Flebografia seletiva transhepática percutânea e embolização (varizes gastro-esofágicas)

49.03.02.AB.00 Colocação de filtro na V.C.I. por via percutânea
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49.04. Angiografia vídeo-digital de subtração (AVDS)

49.04.01. AVDS por injeção venosa (com ou sem cateterismo venoso)

49.04.01.AA.00 Crossografia aórtica

49.04.01.AB.00 Crossografia aórtica, com Troncos supra-aorticos

49.04.01.AC.00 Crossografia aórtica, com pan-angiografia cerebral

49.04.01.AD.00 Flebografia orbito-cavernosa

49.04.02. AVDS por injeção arterial

49.04.02.AA.00 Carótida por punção direta (inclui angiografia cerebral)

49.04.02.AB.00 Troncos supra-aorticos por punção humeral

49.04.03. Por cateterismo (técnica de Seldinger)

49.04.03.AA.00 Croça aórtica e troncos supra aórticos

49.04.04. Cateterismo seletivo das artérias supra-aorticas

49.04.04.AA.00 Uma artéria (carótida comum, carótida interna, carótida externa vertebral, subclávias ou cervicais)

49.04.04.AB.00 Duas artérias (carótida comum, carótida interna, carótida externa, vertebral, subclávias ou cervicais)

49.04.04.AC.00 Três artérias (carótida comum, carótida interna, carótida externa, vertebral, subclávias ou cervicais)

49.04.04.AD.00 Quatro artérias (carótida interna, carótida externa, vertebral, subclávias ou cervicais)

49.04.04.AE.00 Mais que quatro artérias (inclui estudo superseletivo dos ramos carotidos)

49.04.04.AF.00 Angiografia radiculo-medular (por cada região: cervical, dorsal ou lombar)

49.04.04.AG.00 Adicional a procedimento realizado doente pediátrico

49.05. Angiografia Geral

49.05.01. AVDS por cateterismo arterial ou venoso

49.05.01.AA.00 Arco aórtico (arteriografia)

49.05.01.AB.00 Arteriografia brônquica

49.05.01.AC.00 Arteriografia pulmonar

49.05.01.AD.00 Areteriografia da subclávia e humeral

49.05.01.AE.00 Arteriografia dos membros superiores

49.05.01.AF.00 Arteriografia abdominal

49.05.01.AG.00 Tronco celíaco

49.05.01.AH.00 Arteriografia seletiva esplénica

49.05.01.AI.00 Arteriografia seletiva coronária estomáquica

49.05.01.AJ.00 Arteriografia seletiva hepática

49.05.01.AK.00 Arteriografia pancreática

49.05.01.AL.00 Pantografia por via arterial

49.05.01.AM.00 Arteriografia das supra-renais

49.05.01.AN.00 Flebografia das supra-renais

49.05.01.AO.00 Colheitas seletivas reninas (renais)

49.05.01.AP.00 Colheitas seletivas hormonais (suprarrenais)

49.05.01.AQ.00 Angiografia ovárica, testicular

49.05.01.AR.00 Arteriografia do mesentério superior

49.05.01.AS.00 Arteriografia do mesentérico inferior

49.05.01.AT.00 Arteriografia da hipogástrica

49.05.01.AU.00 Arteriografia das ilíacas

49.05.01.AV.00 Arteriografia periférica dos membros inferiores

49.05.01.AW.00 Flebografia dos membros superiores

49.05.01.AX.00 Flebografia dos membros inferiores

49.05.01.AY.00 Flebografia da veia-cava superior

49.05.01.AZ.00 Flebografia da veia-cava Inferior

49.06. Angiografia Terapêutica
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49.06.01. Embolizações

49.06.01.AA.00 Intracraniana e medular

49.06.01.AB.00 Medular / raquidiana

49.06.01.AC.00 Intracraniana / Aneurisma

49.06.01.AD.00 Intracraniana / Malformação artério-venosa

49.06.01.AE.00 Intracraniana / Fístula artério-venosa

49.06.01.AF.00 Intracraniana / outros

49.06.01.AG.00 Carótida Externa / extracraniana

49.06.01.AH.00 Outros Territórios

49.06.01.AI.00 Angioplastia e/ou implantação de stent intracraniano

49.06.01.AJ.00 Trombólise/Trombectomia mecânica intracraniana

49.06.01.AK.00 Outra terapêutica intra-arterial por cateterismo seletivo

49.06.01.AL.00 Trombólise química intracraniana

49.06.01.AM.00 Angioplastia e/ou implantação de stent extracraniano carotídeo e/ou vertebral

49.06.01.AN.00 Adicional a procedimento realizado doente pediátrico

50. RADIOTERAPIA EXTERNA

50.01. Planeamento

50.01.00.AA.00 Planeamento 2D

50.01.00.AB.00 Planeamento conformacional 3D

50.01.00.AC.00 Planeamento de radioterapia de intensidade modulada planeamento de arcoterapia modulada

50.01.00.AD.00 Planeamento de radioterapia estereotaxica fracionada

50.02. Aquisição de imagem para planeamento

50.02.00.AA.00 Tomografia computorizada de planeamento

50.02.00.AB.00 Tomografia computorizada 4D (Controlo respiratório)

50.02.00.AC.00 Suplemento de contraste endovenoso

50.02.00.AD.00 Suplemento de contraste oral

50.02.00.AE.00 Suplemento de contraste rectal

50.02.00.AF.00 Ressonância magnética de planeamento

50.02.00.AG.00 Suplemento de contraste endovenoso à RM

50.02.00.AH.00 Ecografia de planeamento

50.02.00.AI.00 PET-CT planeamento

50.02.00.AJ.00 Angiografia digital 

50.02.00.AK.00 Angio/RM de planeamento

50.03. Simulação de tratamento

50.03.00.AA.00 Simulação convencional

50.03.00.AB.00 Simulação virtual

50.04. Dosimetria, acessórios de tratamento e serviços especiais

50.04.00.AA.00 Dosimetria 2D

50.04.00.AB.00 Dosimetria 3D conformacional

50.04.00.AC.00 Dosimetria de Intensidade Modulada (IMRT)

50.04.00.AD.00 Dosimetria de Arcoterapia modulada

50.04.00.AE.00 Roentgenterapia

50.04.00.AF.00 Dosimetria de Radioterapia Estereotaxica fracionada

50.04.00.AG.00 Dosimetria in vivo

50.04.01. Acessórios do tratamento e serviços especiais

50.04.01.AA.00 Blocos, bolus, moldes e máscaras e colchões de vácuo

50.04.01.AB.00 Máscaras e acessórios para IMRT /arcoterapia

50.04.01.AC.00 Máscaras e acessórios para Radioterapia estereotáxica

50.04.01.AD.00 Marcadores fiduciais

50.04.01.AE.00 Colocação de marcadores fiduciais
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50.04.01.AF.00 Localizadores eletromagnéticos 

50.05. Tratamento clínico

50.05.00.AA.00 Tratamento 2D

50.05.00.AB.00 Tratamento conformacional 3D

50.05.00.AC.00 Tratamento de radioterapia de intensidade modulada (IMRT)

50.05.00.AD.00 Tratamento em arcoterapia modulada

50.05.00.AE.00 Tratamento com controlo respiratório (Gating)

50.05.00.AF.00 Tratamento de radioterapia estereotaxica fracionada

50.05.00.AG.00 Radiocirurgia - planeamento, dosimetria e tratamento estereotáxico em dose única

50.05.00.AH.00 Irradiação corporal total e hemicorporal com fotões

50.05.00.AI.00 Irradiação corporal total com eletrões

50.05.00.AJ.00 Radioterapia Intraoperatória (IORT)

50.05.00.AK.00 Tratamento com partículas pesadas (protões ou equivalentes) - planeamento, dosimetria e tratamento 

estereotáxico (3D ou IMRT)

50.05.00.AL.00 Radioterapia externa dermatológica

50.06. Aquisição imagem por sessão para tratamento (IGRT)

50.06.00.AA.00 Aquisição de imagens 2D de precisão supra-milimétrica (MV)

50.06.00.AB.00 Aquisição de imagens 2D de precisão supra-milimétrica (KV)

50.06.00.AC.00 Aquisição de imagens 3D de precisão de precisão supra-milimétrica (KV)

50.06.00.AD.00 Aquisição de imagens 3D de precisão de precisão supra-milimétrica (MV)

50.06.00.AE.00 Aquisição de imagens 2D de precisão infra-milimétrica (KV)

50.06.00.AF.00 Aquisição de imagens 3D com precisão infra-milimétrica (KV)

50.06.00.AG.00 Aquisição de imagem de RM

50.06.00.AH.00 Aquisição de imagem em tempo real

50.07. Braquiterapia

50.07.01. Aquisição de imagem para planeamento

50.07.01.AA.00 Tomografia computorizada de planeamento

50.07.01.AB.00 Suplemento de contraste endovenoso (adicional ao exame de TC)

50.07.01.AC.00 Contraste oral (adicional ao exame de TC)

50.07.01.AD.00 Contraste rectal (adicional ao exame de TC)

50.07.01.AE.00 Ressonância magnética de planeamento

50.07.01.AF.00 Suplemento de contraste endovenoso (adicional ao exame de RM)

50.07.01.AG.00 Ecografia de planeamento

50.07.01.AH.00 PET-CT planeamento

50.07.01.AI.00 Angiografia digital 

50.07.01.AJ.00 Angio/RM de planeamento

50.07.02. Planeamento e dosimetria

50.07.02.AA.00 Planeamento e dosimetria 2D

50.07.02.AB.00 Planeamento e dosimetria conformacional 3D

50.07.03. Tratamento clínico

50.07.03.AA.00 Braquiterapia intracavitária 

50.07.03.AB.00 Braquiterapia intersticial

50.07.03.AC.00 Braquiterapia endoluminal

50.07.03.AD.00 Braquiterapia de contacto (plesioterapia)

50.07.03.AE.00 Braquiterapia com aplicação de sementes, inclui planeamento e dosimetria

50.07.03.AF.00 Braquiterapia endovascular

51. PATOLOGIA CLÍNICA

51.01. Bioquímica

51.01.01. Bioquímica geral

51.01.01.AA.00 5'-nucleotidase, s 
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51.01.01.AB.00 Acetaminofeno, s 

51.01.01.AC.00 Acetilcolinesterase isoenzimas, s/l 

51.01.01.AD.00 Acetilcolinesterase, s/l 

51.01.01.AE.00 Ácido 5-hidroxindolacético (5 HIAA), doseamento, u 

51.01.01.AF.00 Ácido acetoacético, doseamento, s/u 

51.01.01.AG.00 Ácido aminobutírico (GABA), s 

51.01.01.AH.00 Ácido beta-hidroxibutírico (beta-hidroxibutirato), s 

51.01.01.AI.00 Ácido delta-aminolevulínico (ALA), u 

51.01.01.AJ.00 Ácido fenilpirúvico, pesquisa, u 

51.01.01.AK.00 Ácido homogentísico, u 

51.01.01.AL.00 Ácido homovanílico (HVA), u 

51.01.01.AM.00 Ácido orótico, u 

51.01.01.AN.00 Ácido siálico, s 

51.01.01.AO.00 Ácido úrico, s/u/l 

51.01.01.AP.00 Ácidos biliares, doseamento, s 

51.01.01.AQ.00 Ácidos biliares, fracionamento, doseamento, s 

51.01.01.AR.00 Ácidos gordos esterificados, s 

51.01.01.AS.00 Ácidos gordos não esterificados, s 

51.01.01.AT.00 Açúcares (cromatografia), u 

51.01.01.AU.00 Adenosina 5-difosfato (ADP), s/u 

51.01.01.AV.00 Adenosina 5-monofosfato (AMP-cíclico), s/u 

51.01.01.AW.00 Adenosina 5-trifosfato (ATP), s 

51.01.01.AX.00 Albumina (baixa concentração), u/l 

51.01.01.AY.00 Albumina modificada pela isquémia (IMA) (mét. Turbidimetria), s

51.01.01.AZ.00 Albumina, s 

51.01.01.BA.00 Aldolase, s 

51.01.01.BB.00 Aldosterona, s 

51.01.01.BC.00 Aldosterona, u 

51.01.01.BD.00 Alfa1-quimotripsina, s 

51.01.01.BE.00 Alfa-hialuronidase, s 

51.01.01.BF.00 Amilase pancreática, s/u 

51.01.01.BG.00 Amilase, isoenzimas, s/l 

51.01.01.BH.00 Amilase, s/u/l 

51.01.01.BI.00 Aminoácidos, fraccionamento e quantificação cromatográfica, s/u/l 

51.01.01.BJ.00 Aminoácidos, pesquisa, u 

51.01.01.BK.00 Aminotransferase da alanina (ALT), s 

51.01.01.BL.00 Aminotransferase do aspartato (AST), s 

51.01.01.BM.00 Amitriptilina, s 

51.01.01.BN.00 Amónia, s 

51.01.01.BO.00 Apolipoproteína Lp(a), s 

51.01.01.BP.00 Apolipoproteínas A1, A2, B e C, cada, s 

51.01.01.BQ.00 Apolipoproteínas E, cada, s 

51.01.01.BR.00 Aril-sulfatase A, B, cada, s 

51.01.01.BS.00 Beta cross laps 

51.01.01.BT.00 Beta2-microglobulina, s/u 

51.01.01.BU.00 Beta-galactosidase, s 

51.01.01.BV.00 Beta-glucosidase, s 

51.01.01.BW.00 Beta-hidroxibutirato 

51.01.01.BX.00 Bicarbonato, s/l 

51.01.01.BY.00 Bilirrubina total e direta, s/l 
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51.01.01.BZ.00 Bilirrubina total, s/l 

51.01.01.CA.00 Bilirrubina, pesquisa, u/l 

51.01.01.CB.00 Cálcio ionizado, s 

51.01.01.CC.00 Cálcio total, s/u 

51.01.01.CD.00 Cálculo, exame químico 

51.01.01.CE.00 Carbamil transferase da Ornitina (OCT), s 

51.01.01.CF.00 Carnitina, músculo 

51.01.01.CG.00 Carnitina, s/u/l 

51.01.01.CH.00 Caroteno, s 

51.01.01.CI.00 Cistina, u 

51.01.01.CJ.00 Citrato, u 

51.01.01.CK.00 Cloretos, estimulação por pilocarpina, suor 

51.01.01.CL.00 Cloretos, s/u/l 

51.01.01.CM.00 Colesterol da fração HDL, s 

51.01.01.CN.00 Colesterol da fração HDL2 e HDL3, s 

51.01.01.CO.00 Colesterol da fração LDL, s 

51.01.01.CP.00 Colesterol da fração VLDL, s 

51.01.01.CQ.00 Colesterol total, s/l 

51.01.01.CR.00 Colinesterases, cada, s 

51.01.01.CS.00 Corpos cetónicos, pesquisa, s/u 

51.01.01.CT.00 Creatina, u 

51.01.01.CU.00 Creatinaquinase (CK), s 

51.01.01.CV.00 Creatinaquinase, isoenzimas (electroforese), s 

51.01.01.CW.00 Creatinaquinase, isoenzimas MB, MM, cada, s 

51.01.01.CX.00 Creatinaquinase, MB massa, s 

51.01.01.CY.00 Creatinina, prova de depuração 

51.01.01.CZ.00 Creatinina, s/u 

51.01.01.DA.00 Cristais, identificação com luz polarizada, líquido sinovial

51.01.01.DB.00 Densidade relativa, u/l 

51.01.01.DC.00 Desaminase Adenosina (ADA) , s/l 

51.01.01.DD.00 Desidrogenase alfa-hidroxibutírica (HBDH), s 

51.01.01.DE.00 Desidrogenase láctica (LDH), isoenzimas, s 

51.01.01.DF.00 Desidrogenase láctica (LDH), s/u/l 

51.01.01.DG.00 Desoxipiridinolina, u 

51.01.01.DH.00 Dissacaridases, u 

51.01.01.DI.00 Elastase fecal 

51.01.01.DJ.00 Endotelima (método ELISA), s 

51.01.01.DK.00 Equilíbrio ácido-base (pH, pCO2, pO2, SatO2, CO2, ...), s 

51.01.01.DL.00 Estercobilina, pesquisa, fezes 

51.01.01.DM.00 Estudo espectrofotométrico do líquido amniótico 

51.01.01.DN.00 Fenilalanina, doseamento, s/u 

51.01.01.DO.00 Fenilalanina, pesquisa, u 

51.01.01.DP.00 Ferritina, s 

51.01.01.DQ.00 Ferro, absorção atómica, tecidos 

51.01.01.DR.00 Ferro, capacidade de fixação, s 

51.01.01.DS.00 Ferro, s 

51.01.01.DT.00 Fosfatase ácida total, s 

51.01.01.DU.00 Fosfatase ácida, fração prostática (PAP), (mét. imunológico), s

51.01.01.DV.00 Fosfatase alcalina, isoenzima ósseo, s/l 

51.01.01.DW.00 Fosfatase alcalina, isoenzimas, s 
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51.01.01.DX.00 Fosfatase alcalina, s 

51.01.01.DY.00 Fosforilases, s 

51.01.01.DZ.00 Fósforo inorgânico, s/u 

51.01.01.EA.00 Frutosamina, s 

51.01.01.EB.00 Frutose, doseamento, s/u/l 

51.01.01.EC.00 Frutose-1,6-difosfatase, s 

51.01.01.ED.00 Frutose-1,6-difosfatase-aldolase, s 

51.01.01.EE.00 Galactoquinase, doseamento, eritrócitos 

51.01.01.EF.00 Galactose, doseamento, s/u 

51.01.01.EG.00 Galactose-1-fosfato-uridil transferase, doseamento, s 

51.01.01.EH.00 Galanina, s 

51.01.01.EI.00 Gamaglutamil transferase (γGT) 

51.01.01.EJ.00 Glucose, doseamento, s/u/l 

51.01.01.EK.00 Glucose, pesquisa, u 

51.01.01.EL.00 Glutamina, s/l 

51.01.01.EM.00 Grau de digestão de alimentos, fezes

51.01.01.EN.00 Guanosina monofosfato (GMP-cíclico), s 

51.01.01.EO.00 Hemoglobina F, pesquisa (APT teste), fezes 

51.01.01.EP.00 Hemoglobina glicada (A1c) 

51.01.01.EQ.00 Hemoglobina, pesquisa, u 

51.01.01.ER.00 Hemossiderina, pesquisa, u 

51.01.01.ES.00 Hexosaminidase A, s 

51.01.01.ET.00 Hexosaminidase total, s 

51.01.01.EU.00 Hidrocarbonetos clorados, pesquisa, s/u 

51.01.01.EV.00 Histidina, pesquisa, u 

51.01.01.EW.00 Homocisteína (plasma) após sobrecarga com metionina, s 

51.01.01.EX.00 Homocisteína, s/u 

51.01.01.EY.00 Homocistina, pesquisa, u 

51.01.01.EZ.00 IGF-BP3, s 

51.01.01.FA.00 Iodo, u 

51.01.01.FB.00 Ionograma (Na, K, Cl), s/u 

51.01.01.FC.00 Lactato (ácido láctico), s/l 

51.01.01.FD.00 Lactose, doseamento, u/l 

51.01.01.FE.00 Lactose, pesquisa, u 

51.01.01.FF.00 Leptina, s 

51.01.01.FG.00 Lipase das lipoproteínas, s 

51.01.01.FH.00 Lipase, s/u 

51.01.01.FI.00 Lípidos (ultracentrifugação), s 

51.01.01.FJ.00 Lípidos, doseamento, fezes 

51.01.01.FK.00 Lipoproteínas (electroforese), s 

51.01.01.FL.00 Líquido seminal, estudo morfológico 

51.01.01.FM.00 Líquido seminal, estudo químico, cada doseamento (1) 

51.01.01.FN.00 Líquido sinovial, estudo químico, cada doseamento (1)

51.01.01.FO.00 Melatonina, saliva 

51.01.01.FP.00 Metabolito da nicotina (cotinina), s/u 

51.01.01.FQ.00 Micro-albuminúria 

51.01.01.FR.00 Mioglobina, s/u 

51.01.01.FS.00 Monóxido de carbono, s 

51.01.01.FT.00 Mucopolissacáridos, doseamento, u 

51.01.01.FU.00 Osmolalidade, s/u/l 
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51.01.01.FV.00 Oxalatos, u 

51.01.01.FW.00 Paraquat, pesquisa, s/u 

51.01.01.FY.00 pH, l 

51.01.01.FZ.00 Pigmentos biliares, pesquisa, u 

51.01.01.GA.00 Piruvato, s/u/l 

51.01.01.GB.00 PIVKA II, s 

51.01.01.GC.00 Ponto redox 

51.01.01.GD.00 Porfirinas, doseamento, u 

51.01.01.GE.00 Porfirinas, frações, fezes 

51.01.01.GF.00 Porfirinas, pesquisa, u 

51.01.01.GG.00 Porfobilinogénio, doseamento, s/u/ fezes 

51.01.01.GH.00 Potássio, s/u 

51.01.01.GI.00 Pré-albumina, s 

51.01.01.GJ.00 Proteína básica de mielina, LCR 

51.01.01.GK.00 Proteína C reativauUltrassensível, s 

51.01.01.GL.00 Proteína C recativa, s 

51.01.01.GM.00 Proteínas (total) e electroforese após concentração, u/l 

51.01.01.GN.00 Proteínas (total) e electroforese, s 

51.01.01.GO.00 Proteínas (total), s/u/l 

51.01.01.GP.00 Protoporfirinas, eritrócitos / fezes 

51.01.01.GQ.00 Prova de concentração ou diluição de urina (1) 

51.01.01.GR.00 Prova de D - Xilose, s/u 

51.01.01.GS.00 Prova de tolerância à galactose, cada doseamento (1) (2) 

51.01.01.GT.00 Prova tolerância à glucose, cada doseamento (1) (2) 

51.01.01.GU.00 Prova tolerância à tolbutamida, cada doseamento de glucose, (1) (2) 

51.01.01.GV.00 Prova tolerância com glucose endovenosa, cada doseamento de glucose (1) (2) 

51.01.01.GW.00 Prova tolerância, Leucina, cada doseamento (1) 

51.01.01.GX.00 Purina, pirimidina, pesquisa, u/s 

51.01.01.GY.00 Purina, pirimidina, separação e quantificação, u/s 

51.01.01.GZ.00 Sangue oculto nas fezes, fezes 

51.01.01.HA.00 Sangue, pesquisa, suco gástrico ou duodenal 

51.01.01.HB.00 Sódio, s/u 

51.01.01.HC.00 Substâncias redutoras, pesquisa, u 

51.01.01.HD.00 Sulfato de condroitina B, s 

51.01.01.HE.00 Telopeptídeo C terminal do colagénio tipo 1 (Ctx), s/u 

51.01.01.HF.00 Telopeptídeo N terminal do colagénio tipo 1 (Ntx), s 

51.01.01.HG.00 Tirosina, u 

51.01.01.HH.00 Transferrina deficiente em carbohidratos (% CDT), s 

51.01.01.HI.00 Transferrina, s 

51.01.01.HJ.00 Triglicéridos, s/u/l 

51.01.01.HK.00 Troponina T/ I, s (cada) 

51.01.01.HL.00 Ureia, s/u 

51.01.01.HM.00 Urina, análise microscópica do sedimento 

51.01.01.HN.00 Urina, análise quantitativa do sedimento (contagem por minuto)

51.01.01.HO.00 Urina, análise sumária (inclui análise do sedimento) 

51.01.01.HP.00 Urobilina, pesquisa, u 

51.01.01.HQ.00 Urobilinogénio, pesquisa, u 

51.01.02. Drogas

51.01.02.AA.00 Ácido acetilsalicílico (salicilatos), s 

51.01.02.AB.00 Ácido valpróico (valproato), s 
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51.01.02.AC.00 Álcool etílico (etanol), s 

51.01.02.AD.00 Álcool isopropílico, s 

51.01.02.AE.00 Álcool metílico (metanol), s 

51.01.02.AF.00 Aminoglicosidos, s 

51.01.02.AG.00 Anfetamina / metanfetamina, s/u 

51.01.02.AH.00 Carbamazepina, s 

51.01.02.AI.00 Ciclosporina, s/l 

51.01.02.AJ.00 Clonazepam, s/u 

51.01.02.AK.00 Digoxina, s 

51.01.02.AL.00 Drogas de abuso, doseamento, cada, s/u 

51.01.02.AM.00 Drogas de abuso, pesquisa, cada, s/u 

51.01.02.AN.00 Drogas terapêuticas, outras, doseamento, cada, s 

51.01.02.AO.00 Everolimus (método FPIA), s 

51.01.02.AP.00 Fenitoína, s 

51.01.02.AQ.00 Imipramina, s 

51.01.02.AR.00 Lidocaína, s 

51.01.02.AS.00 Lítio, s 

51.01.02.AT.00 Metotrexato, s 

51.01.02.AU.00 Morfina, s/u 

51.01.02.AV.00 Sirolimus, s 

51.01.02.AW.00 Tacrolimus (FK 506) 

51.01.02.AX.00 Teofilina / aminofilina, s 

51.01.03. Endocrinologia

51.01.03.AA.00 11-Desoxicortisol (composto S), s 

51.01.03.AB.00 17 alfa-hidroxiprogesterona, s 

51.01.03.AC.00 17-cetosteróides, u 

51.01.03.AD.00 17-hidroxicorticosteróides (17-OHCS), u 

51.01.03.AE.00 Ácido vanilmandélico (VMA), u 

51.01.03.AF.00 Adiponectina 

51.01.03.AG.00 Androstenadiol, s 

51.01.03.AH.00 Angiotensina I, s 

51.01.03.AI.00 Angiotensina II, s 

51.01.03.AJ.00 Calcitonina, s 

51.01.03.AK.00 Catecolaminas, frações (adrenalina, noradrenalina, dopamina), s 

51.01.03.AL.00 Catecolaminas, total, u 

51.01.03.AM.00 Corticosterona, s 

51.01.03.AN.00 Cortisol livre, u 

51.01.03.AO.00 Cortisol, s 

51.01.03.AP.00 Cortisol, saliva 

51.01.03.AQ.00 Cortisol, u 

51.01.03.AR.00 Dehidroepiandrosterona (DHEA), s/u/l 

51.01.03.AS.00 Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S), s/l 

51.01.03.AT.00 Delta4-androstenediona, s 

51.01.03.AU.00 Dihidrotestosterona (DHT), s 

51.01.03.AV.00 Doseamento de pró-insulina (mét. EIA), s 

51.01.03.AW.00 Enzima de conversão da Angiotensina (ECA), s/l 

51.01.03.AX.00 Eritropoietina, s 

51.01.03.AY.00 Estradiol (17ß), E2, s 

51.01.03.AZ.00 Estriol livre, E3l, s 

51.01.03.BA.00 Estriol total, E3t, s 
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51.01.03.BB.00 Estrona, E1, s 

51.01.03.BC.00 Gastrina, s 

51.01.03.BD.00 Globulina de transporte da tiroxina (TBG), s 

51.01.03.BE.00 Glucagon, s 

51.01.03.BF.00 Gonadotrofina coriónica (HCG), s 

51.01.03.BG.00 Gonadotrofina coriónica (teste imunológico de gravidez), u 

51.01.03.BH.00 Gonadotrofina coriónica Beta subunidade, fração livre (Fß HCG), s 

51.01.03.BI.00 Gonadotrofina coriónica, subunidade Alfa (α HCG), s 

51.01.03.BJ.00 Gonadotrofina coriónica, subunidade Beta (ß HCG), s 

51.01.03.BK.00 Hidroxiprolina livre, s 

51.01.03.BL.00 Hidroxiprolina total, u 

51.01.03.BM.00 Hormona adrenocorticotrópica (ACTH), s 

51.01.03.BN.00 Hormona antidiurética (ADH), s 

51.01.03.BO.00 Hormona do crescimento (HGH), s 

51.01.03.BP.00 Hormona folículo-estimulante (FSH), s 

51.01.03.BQ.00 Hormona lactogénica placentária (HPL), s 

51.01.03.BR.00 Hormona luteínica (LH), s 

51.01.03.BS.00 Hormona paratiroideia (PTH), s 

51.01.03.BT.00 Hormona tirostimulante (TSH), s 

51.01.03.BU.00 Inibina A, s 

51.01.03.BV.00 Insulina, s 

51.01.03.BW.00 Metanefrinas (total), s/u 

51.01.03.BX.00 Metanefrinas fracionadas, s/u 

51.01.03.BY.00 Osteocalcina, s 

51.01.03.BZ.00 Peptídeo C, s/u 

51.01.03.CA.00 Peptídeo natriurético (tipo B), s 

51.01.03.CB.00 Peptídeo relacionado com a hormona paratiróidea (PTHRP), s 

51.01.03.CC.00 Pregnanediol, u 

51.01.03.CD.00 Pregnanetriol, u 

51.01.03.CE.00 Procalcitonina, s 

51.01.03.CF.00 Progesterona (PRG), s 

51.01.03.CG.00 Prolactina (PRL), s 

51.01.03.CH.00 Prostaglandinas, s/l 

51.01.03.CI.00 Proteína A plasmática associada à gravidez (PAPP-A) 

51.01.03.CJ.00 Proteína de transporte das hormonas sexuais (SHBG), s 

51.01.03.CK.00 Prova de clomnifene, cada doseamento LH, FSH, estradiol e testosterona (1) (2) 

51.01.03.CL.00 Prova de clonidina, Hormona do crescimento (HGH), cada doseamento (1) (2) 

51.01.03.CM.00 Prova de dexametasona, cada doseamento (1) (2) 

51.01.03.CN.00 Prova de estimulação com Arginina, hormona do crescimento (HGH), cada doseamento (1) (2) 

51.01.03.CO.00 Prova de estimulação com CRF, cada doseamento (1) (2) 

51.01.03.CP.00 Prova de estimulação com GHRH, cada doseamento (1) (2) 

51.01.03.CQ.00 Prova de estimulação com LHRH, cada doseamento de FSH e de LH (1) (2) 

51.01.03.CR.00 Prova de estimulação com TRH, hormona tiroestimulante (TSH), cada doseamento (1) (2) 

51.01.03.CS.00 Prova de estimulação por ACTH depósito, cada doseamento (1) (2) 

51.01.03.CT.00 Prova de estimulação por ACTH simples, cada doseamento (1) (2) 

51.01.03.CU.00 Prova de furosemida, renina, cada doseamento (1) (2) 

51.01.03.CV.00 Prova de gonadotrofina coriónica, cada doseamento de FSH e de LH (1)

51.01.03.CW.00 Prova de hipoglicémia com administração insulina I.V., cada doseamento (1) (2) 

51.01.03.CX.00 Prova de infusão salina aldosterona / renina, cada doseamento (1) 

51.01.03.CY.00 Prova de metapirona, cada doseamento (1) (2) 
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51.01.03.CZ.00 Prova de privação de água, vasopressina (1) 

51.01.03.DA.00 Prova de sobrecarga glucídica, cada doseamento de glucose e de HGH (1) (2) 

51.01.03.DB.00 Prova de tolerância à glucose, doseamentos de insulina e glucose, cada doseamento (1) (2) 

51.01.03.DC.00 Prova de tolerância do Glucagon, com doseamentos glucose, insulina, peptido C, cada doseamento (1) (2) 

51.01.03.DD.00 Prova L-dopa (com ou sem propanolol), hormona do crescimento (HGH), cada doseamento (1) (2) 

51.01.03.DE.00 Prova múltipla p/ TRH, LHRH e hipoglicémia, cada doseamento (1) (2) 

51.01.03.DF.00 Rastreio pré-natal integrado - Doseamentos no 1º e 2º. Trimestre (inclui ß HCG (2X) + PAPP + AFP + E3 + Avaliação 

do risco)

51.01.03.DG.00 Rastreio pré-natal para Trissomia 21 e defeito aberto do tubo neural no 2º trimestre (estriol livre + beta HCG + alfa 

fetoproteína + avaliação do risco

51.01.03.DH.00 Rastreio pré-natal para Trissomia 21 no 1º trimestre (PAPP-A + HCG livre + avaliação do risco) 

51.01.03.DI.00 Renina, s 

51.01.03.DJ.00 Retinol - Proteína de ligação (RBP), s 

51.01.03.DK.00 Serotonina, u 

51.01.03.DL.00 Somatomedina C 

51.01.03.DM.00 Somatostatina, s 

51.01.03.DN.00 Testosterona livre, s 

51.01.03.DO.00 Testosterona total, s 

51.01.03.DP.00 Tetrahidrocortisol (TH-S), s 

51.01.03.DQ.00 Tetrahidrocortisona, s 

51.01.03.DR.00 Tiroglobulina, s 

51.01.03.DS.00 Tirotrofina de ação mais prolongada, fator libertação (LATS), s 

51.01.03.DT.00 Tirotrofina, facto libertação (TRF), s 

51.01.03.DU.00 Tiroxina livre (FT4), s 

51.01.03.DV.00 Tiroxina total (T4), s 

51.01.03.DW.00 TPS, s 

51.01.03.DX.00 Triiodotironina livre (FT3), s 

51.01.03.DY.00 Triiodotironina total (T3), s 

51.01.04. Genética

51.01.04.AA.00 7-dehidrocolesterol (pesquisa), s 

51.01.04.AB.00 Ácido fitânico 

51.01.04.AC.00 Ácido guanidinoacético (análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa), u 

51.01.04.AD.00 Ácido pristânico 

51.01.04.AE.00 Ácido siálico em urina 

51.01.04.AF.00 Ácidos gordos de cadeia muito longa 

51.01.04.AG.00 Ácidos gordos poli-insaturados (PUFA) 

51.01.04.AH.00 Ácidos orgânicos (análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa), u/s/l 

51.01.04.AI.00 Acilcarnitinas, quantificação em cartão de Guthrie 

51.01.04.AJ.00 Acilcarnitinas, quantificação, s 

51.01.04.AK.00 Açucares redutores (pesquisa) 

51.01.04.AL.00 Acumulação de filipina 

51.01.04.AM.00 Alfa-fucosidase células 

51.01.04.AN.00 Alfa-fucosidase plasma 

51.01.04.AO.00 Alfa-galactosidase células 

51.01.04.AP.00 Alfa-galactosidase plasma 

51.01.04.AQ.00 Alfa-glucosidase 

51.01.04.AR.00 Alfa-glucosidase (glicocogénio) 

51.01.04.AS.00 Alfa-iduronidase 

51.01.04.AT.00 Alfa-iduronidase (4-mu) 
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51.01.04.AU.00 Alfa-manosidase células 

51.01.04.AV.00 Alfa-manosidase plasma 

51.01.04.AW.00 Alfa-nac-galactosaminidase 

51.01.04.AX.00 Alfa-nac-glucosaminidase 

51.01.04.AY.00 Alfa-nac-glucosaminidase (4-mu) 

51.01.04.AZ.00 Alfa-neuraminidase 

51.01.04.BA.00 Arilsulfatase A 

51.01.04.BB.00 Arilsulfatase A (0ºC) 

51.01.04.BC.00 Arilsulfatase B 

51.01.04.BD.00 Arilsulfatase B 30-90 

51.01.04.BE.00 Arilsulfatase C (DHEAS res) 

51.01.04.BF.00 Aspartilglucosaminidase (4mc) 

51.01.04.BG.00 B-D-quitotriosidase (4mu) 

51.01.04.BH.00 B-galactosidase células 

51.01.04.BI.00 B-galactosidase plasma 

51.01.04.BJ.00 B-glucosidase CBE-T 

51.01.04.BK.00 B-glucosidase T-5.2 

51.01.04.BL.00 B-glucuronidase células 

51.01.04.BM.00 B-glucuronidase plasma 

51.01.04.BN.00 B-hexosaminidase A células 

51.01.04.BO.00 B-hexosaminidase A plasma 

51.01.04.BP.00 B-hexosaminidase total células 

51.01.04.BQ.00 B-hexosaminidase total plasma 

51.01.04.BR.00 Biotinidase, doseamento da atividade, s 

51.01.04.BS.00 B-Manosidase 

51.01.04.BT.00 Cistina intraleucocitária 

51.01.04.BU.00 Creatina (análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa), u 

51.01.04.BV.00 Dessalinização da urina 

51.01.04.BW.00 Determinação semi-quantitativa da biotinidase (sangue em papel de filtro) 

51.01.04.BX.00 Di-hidro-acetona-fosfato-aciltransferase (DHAPT) 

51.01.04.BY.00 Electroforese AC Ars 

51.01.04.BZ.00 Electroforese AC Hex 

51.01.04.CA.00 Electroforese bidimensional de gags 

51.01.04.CB.00 Electroforese monodimensional de gags 

51.01.04.CC.00 Esfingomielinase 

51.01.04.CD.00 Esteróis (análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa), s, l 

51.01.04.CE.00 Estudo bioquímico da cadeia respiratória mitocondrial (complexos I, II, III, II+III e IV em biópsia muscular)

51.01.04.CF.00 Fenilalanina, sangue em papel de filtro 

51.01.04.CG.00 Fosforilase b-cinase eritrocitária, s 

51.01.04.CH.00 Fosforilase em linfócitos, s 

51.01.04.CI.00 Gags na urina 

51.01.04.CJ.00 Galactocerebrosidade 

51.01.04.CK.00 Galactose-6-sulfatase 

51.01.04.CL.00 Glicogénio hepático ou muscular 

51.01.04.CM.00 Glucose-6-fosfatase / fosforilase (hepáticas) 

51.01.04.CN.00 Hialuronidase 

51.01.04.CO.00 Iduronato-sulfatase 

51.01.04.CP.00 MLP placas 

51.01.04.CQ.00 Neurotransmissores, catabolitos dos, s /u 
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51.01.04.CR.00 Palmitoil-proteína tioesterase 

51.01.04.CS.00 Plasmalogénios 

51.01.04.CT.00 Precursores de ácidos biliares (PAB) 

51.01.04.CU.00 Prova de sobrecarga de ácido fenilpropiónico com cromatografia de ácidos orgânicos 

51.01.04.CV.00 Prova de sobrecarga de metionina 

51.01.04.CW.00 Prova do alopurinol 

51.01.04.CX.00 Purificação LDL 

51.01.04.CY.00 Rastreio metabólico alargado, sangue em papel de filtro 

51.01.04.CZ.00 Rastreio neonatal de fenilcetonúria e hipotiridismo congénito (diagnóstico precoce), sangue em papel de filtro 

51.01.04.DA.00 Rastreio neonatal de galactosemia, sangue em papel de filtro 

51.01.04.DB.00 Síndrome de Smith-Lemli-Opitz, diagnóstico pré-natal, bioquímico 

51.01.04.DC.00 Sonicação 

51.01.04.DD.00 Sulfatídeos 

51.01.04.DE.00 Teste de Bratton-Marshall (rastreio de défice em adenilosuccinase), u 

51.01.04.DF.00 Tiroxina total (T4), sangue em papel 

51.01.04.DG.00 TLC oligossacaridos

51.01.05. Marcadores tumorais

51.01.05.AA.00 Alfa-fetoproteína, s/l 

51.01.05.AB.00 Antigénio carcinembrionário (CEA), s 

51.01.05.AC.00 Antigénio específico da próstata (PSA) complexado, s 

51.01.05.AD.00 Antigénio específico da próstata (PSA) livre, s 

51.01.05.AE.00 Antigénio específico da próstata (PSA) total, s 

51.01.05.AF.00 CA (antigénio canceroso não discriminado), cada 

51.01.05.AG.00 CA 125 

51.01.05.AH.00 CA 15-3 

51.01.05.AI.00 CA 19-9 

51.01.05.AJ.00 Cyfra 21-1, s/l 

51.01.05.AK.00 Marcadores tumorais, não discriminados, cada 

51.01.05.AL.00 Neuropeptídeo Y (NPY), s 

51.01.05.AM.00 NSE (Neuro enolase específica), s/l 

51.01.05.AN.00 SCC, s 

51.01.05.AO.00 TNF - alfa fator necrotumoral, s 

51.01.05.AP.00 Tripeptidil peptidase I 

51.01.06. Vitaminas e Oligoelementos

51.01.06.AA.00 Ácido fólico (folatos), s 

51.01.06.AB.00 Alumínio, s/l 

51.01.06.AC.00 Chumbo, s/u 

51.01.06.AD.00 Cobre, doseamento por absorção atómica, s/u/l/ tecidos 

51.01.06.AE.00 Cobre, s/u 

51.01.06.AF.00 Magnésio por absorção atómica, eritrócitos / fezes 

51.01.06.AG.00 Magnésio, s/u 

51.01.06.AH.00 Mercúrio, doseamento, s/u 

51.01.06.AI.00 Metais pesados (ex: arsénio, bismuto, bário, etc.), cada 

51.01.06.AJ.00 Oligoelementos não discriminados (ex: zinco, cobre, ouro, etc.) cada 

51.01.06.AK.00 Selénio, s/u 

51.01.06.AL.00 Vitamina A (retinol), s 

51.01.06.AM.00 Vitamina B1 (tiamina), s 

51.01.06.AN.00 Vitamina B12 (cianocobalamina) 

51.01.06.AO.00 Vitamina B2 (riboflavina), s 
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51.01.06.AP.00 Vitamina B6 (piridoxina), s 

51.01.06.AQ.00 Vitamina C (ácido ascórbico), s/u/l 

51.01.06.AR.00 Vitamina D (calcifediol, calciferol e outras), cada, s 

51.01.06.AS.00 Vitamina E (tocoferol), s 

51.02. Hematologia

51.02.01. Hematologia genética

51.02.01.AA.00 Doença linfoproliferativa crónica - identificação de translocações do locus IGH por PCR inverso de longa distância

51.02.01.AB.00 Doença linfoproliferativa crónica - pesquisa de genes de fusão BCL2 / IGH (regiões MBR e mcr) ou BCL1 / IGH 

(região MTC)

51.02.01.AC.00 Doença mieloproliferativa - pesquisa de mutação V617F JAK2

51.02.01.AD.00 Doença von Willebrand tipo 2N - pesquisa de mutações no domínio de ligação do fator von Willebrand (vWF) ao 

fator VIII (FVIII)

51.02.01.AE.00 Grupo sanguíneo RhCE, estudo molecular

51.02.01.AF.00 Hemocromatose - estudo do gene Hfe - caso index

51.02.01.AG.00 Leucemia - pesquisa de gene de fusão BCR / ABL em doença mínima residual

51.02.01.AH.00 Leucemia - pesquisa de gene de fusão BCR / ABL no diagnóstico 

51.02.01.AI.00 Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão AML1 / ETO em doença mínima residual 

51.02.01.AJ.00 Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão AML1 / ETO no diagnóstico 

51.02.01.AK.00 Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão CBFb / MYH11 em doença mínima residual 

51.02.01.AL.00 Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão CBFb / MYH11 no diagnóstico 

51.02.01.AM.00 Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão E2A / PBX1 em doença mínima residual 

51.02.01.AN.00 Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão E2A / PBX1 no diagnóstico 

51.02.01.AO.00 Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão ETV6 / AML1 em doença mínima residual 

51.02.01.AP.00 Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão ETV6 / AML1 no diagnóstico 

51.02.01.AQ.00 Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão MLL / AF9 em doença mínima residual 

51.02.01.AR.00 Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão MLL / AF9 no diagnóstico 

51.02.01.AS.00 Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão PML / RARa em doença mínima residual 

51.02.01.AT.00 Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão PML / RARa no diagnóstico 

51.02.02. Hematologia geral

51.02.02.AA.00 Adenograma

51.02.02.AB.00 Auto-hemólise eritrocitária, s

51.02.02.AC.00 Cadeias da globina, electroforese (cada tipo), s 

51.02.02.AD.00 Carboxihemoglobina, doseamento, s

51.02.02.AE.00 Coloração naftil AS-D acetato esterase (NASDA) com inibição pelo fluoreto, sem medula 

51.02.02.AF.00 Coloração naftil AS-D acetato esterase (NASDA) sem fluoreto, sem medula 

51.02.02.AG.00 Coloração α-naftil acetato esterase (ANAE) com inibição pelo fluoreto, sem medula 

51.02.02.AH.00 Coloração α-naftil acetato esterase (ANAE) sem fluor, sem medula 

51.02.02.AI.00 Coloração, esterases, outras (cada tipo), sem medula

51.02.02.AJ.00 Coloração, esterases, outras, com inibição pelo fluoreto (cada tipo), sem medula 

51.02.02.AK.00 Coloração, ferro (Perls), sem medula 

51.02.02.AL.00 Coloração, fosfatase ácida, com ácido tartárico, sem medula

51.02.02.AM.00 Coloração, fosfatase ácida, sem medula

51.02.02.AN.00 Coloração, fosfatase alcalina leucocitária, s

51.02.02.AO.00 Coloração, mieloperoxidase, sem medula 

51.02.02.AP.00 Coloração, PAS, sem medula

51.02.02.AQ.00 Coloração, Sudão, sem medula

51.02.02.AR.00 Corpos de Heinz, pesquisa, s

51.02.02.AS.00 Crioaglutininas, pesquisa

51.02.02.AT.00 Crioaglutuninas, titulação de anticorpos anti-eritrócito

51.02.02.AU.00 Electroforese das hemoglobinas, (pH ácido), s
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51.02.02.AV.00 Electroforese das hemoglobinas, (pH alcalino - cada tipo), s 

51.02.02.AW.00 Eluição de anticorpo anti-eritrócito 

51.02.02.AX.00 Enzimas eritrocitários, outros, doseamento, cada, s

51.02.02.AY.00 Esplenograma, baço

51.02.02.AZ.00 Estudo de cada antigénio eritrocitário (fora dos sistemas ABO e Rh) 

51.02.02.BA.00 Estudo do antigénio D 

51.02.02.BB.00 Estudo morfológico do sangue periférico após enriquecimento, s

51.02.02.BC.00 Fenotipagem eritrocitária Rh 

51.02.02.BD.00 Fenotipagem eritrocitária Rh e Kell 

51.02.02.BE.00 Fragilidade osmótica dos eritrócitos, após incubação, s

51.02.02.BF.00 Fragilidade osmótica dos eritrócitos, imediata, s

51.02.02.BG.00 Glucose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), eritrócitos, doseamento, s

51.02.02.BH.00 Glucose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), eritrócitos, rastreio, s

51.02.02.BI.00 Grupo sanguíneo AB0, estudo molecular 

51.02.02.BJ.00 Grupo sanguíneo Rh - estudo de variantes 

51.02.02.BK.00 Grupo sanguíneo RhD, estudo molecular 

51.02.02.BL.00 Haptoglobina, s 

51.02.02.BM.00 Hemoglobina A2, doseamento, s 

51.02.02.BN.00 Hemoglobina F, doseamento, s 

51.02.02.BO.00 Hemoglobina F, prova de Kleihauer, s 

51.02.02.BP.00 Hemoglobina H rastreio, s 

51.02.02.BQ.00 Hemoglobina S, prova de solubilidade, s 

51.02.02.BR.00 Hemoglobinas anormais (S ou outras), doseamento, s 

51.02.02.BS.00 Hemoglobinas instáveis, rastreio - azul brilhante de cresil, s 

51.02.02.BT.00 Hemoglobinas instáveis, rastreio - prova da instabilidade ao calor, s 

51.02.02.BU.00 Hemoglobinas instáveis, rastreio - prova de precipitação pelo isopropanol, s 

51.02.02.BV.00 Hemoglobinas instáveis, rastreio (outras provas), s

51.02.02.BW.00 Hemoglobinas, focagem isoeléctrica, s 

51.02.02.BX.00 Hemoglobinas, separação e doseamento (Cromatografia LPLC / HPLC), s 

51.02.02.BY.00 Hemoglobinémia (hemoglobina plasmática), s

51.02.02.BZ.00 Hemograma com fórmula leucocitária (eritrograma, contagem de leucócitos, contagem de plaquetas, fórmula 

leucocitária e morfologia), s

51.02.02.CA.00 Hemossiderinúria (Perls), u 

51.02.02.CB.00 Identificação de anticorpos anti-eritrócito (meio de antiglobulina humana) 

51.02.02.CC.00 Identificação de anticorpos anti-eritrócito (meio enzimático) 

51.02.02.CD.00 Identificação de anticorpos anti-eritrócito, outros métodos 

51.02.02.CE.00 Líquido de DPCA, exame citológico 

51.02.02.CF.00 Líquido de lavagem broncoalveolar, exame citológico 

51.02.02.CG.00 Líquidos biológicos (LCR, pleural, ascítico, peritoneal, sinovial, outros), exame citológico 

51.02.02.CH.00 Medula óssea, aspiração 

51.02.02.CI.00 Medula óssea, aspiração (colheita) 

51.02.02.CJ.00 Metahemoglobina, doseamento, s

51.02.02.CK.00 Mielograma (inclui colheita)

51.02.02.CL.00 Pesquisa de anticorpos irregulares, anti-eritrócito (Teste de Coombs indireto)

51.02.02.CM.00 Pesquisa de eosinófilos, exsudados

51.02.02.CN.00 Pesquisa de parasitas (Plasmodium, Leishmania, outros), s/ medula

51.02.02.CO.00 Pesquisa de parasitas extracelulares (Filariae e Trypanosoma), s/ linfa

51.02.02.CP.00 Pigmentos de hemoglobina (sulfa, oxi, carboxi, meta), identificação espectrofotométrica, s 

51.02.02.CQ.00 Piruvato-quinase, eritrócitos, doseamento, s

51.02.02.CR.00 Piruvato-quinase, eritrócitos, rastreio, s
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51.02.02.CS.00 Proteínas da membrana dos eritrócitos, electroforese (cada tipo), s 

51.02.02.CT.00 Protoporfirina, eritrócitos, doseamento, s 

51.02.02.CU.00 Protoporfirina, eritrócitos, rastreio, s 

51.02.02.CV.00 Quininogénio de elevado peso molecular, s 

51.02.02.CW.00 Recetores solúveis da transferrina, s 

51.02.02.CX.00 Reticulócitos, s

51.02.02.CY.00 Síntese das cadeias da globina, s 

51.02.02.CZ.00 Sulfahemoglobina, doseamento, s

51.02.02.DA.00 Teste de anti-globulina humana direto (Coombs direto)

51.02.02.DB.00 Teste de anti-globulina humana direto (Coombs direto) (estudo monoespecífico) 

51.02.02.DC.00 Teste de Donath-Landsteiner 

51.02.02.DD.00 Teste de falciformação, s 

51.02.02.DE.00 Teste de Ham, teste do soro acidificado, s

51.02.02.DF.00 Teste de lise à sacarose, s 

51.02.02.DG.00 Tipagem AB0 e Rh (D) 

51.02.02.DH.00 Tipagem eritrocitária Rh (D) e eventual D fraco 

51.02.02.DI.00 Velocidade de sedimentação, s

51.02.02.DJ.00 Viscosidade sanguínea, s

51.02.02.DK.00 Vitamina K, s 

51.02.03. Hemostase

51.02.03.AA.00 Ativadores do plasminogénio (tPA, uPA), s 

51.02.03.AB.00 Alfa2-antiplasmina, s 

51.02.03.AC.00 Anticoagulante tipo lúpico - pesquisa 

51.02.03.AD.00 Anticoagulante tipo lúpico, teste confirmatório, cada, s 

51.02.03.AE.00 Anticorpos anti-cardiolipina (IgG, IgM), cada, s

51.02.03.AF.00 Anticorpos anti-PF4 / heparina (anticorpos induzidos pela heparina), s 

51.02.03.AG.00 Anticorpos anti-protrombina, s 

51.02.03.AH.00 Antitrombina: Ag (antigénico), s 

51.02.03.AI.00 Antitrombina: funcional, s 

51.02.03.AJ.00 Beta-tromboglobulina (BTG), s 

51.02.03.AK.00 Cofator II da heparina, s 

51.02.03.AL.00 Complexos plasmina-antiplasmina (PAP), s 

51.02.03.AM.00 Complexos trombina-antitrombina (TAT), s 

51.02.03.AN.00 Dímeros-D (DD), s 

51.02.03.AO.00 Fator de von Willebrand: Ag (antigénico), s 

51.02.03.AP.00 Fator de von Willebrand: análise de multímeros 

51.02.03.AQ.00 Fator de von Willebrand: funcional (cofator da ristocetina, ligação ao colagénio), cada 

51.02.03.AR.00 Fator plaquetário 4 (PF4), s 

51.02.03.AS.00 Fibrinogénio: Ag (antigénico), s 

51.02.03.AT.00 Fibrinogénio: funcional (método de Clauss), s 

51.02.03.AU.00 Fibrinopéptido A, s 

51.02.03.AV.00 Fibrinopéptido B, s 

51.02.03.AW.00 Fibronectina, s 

51.02.03.AX.00 FII: Ag (antigénico), s 

51.02.03.AY.00 FII: C (protrombina), s 

51.02.03.AZ.00 FIX: Ag (antigénico), s 

51.02.03.BA.00 FIX: C, s 

51.02.03.BB.00 Fragmentos 1 + 2 da protrombina (F1 + 2), s 

51.02.03.BC.00 FV: Ag (antigénico), s 

51.02.03.BD.00 FV: C, s 
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51.02.03.BE.00 FVII: Ag (antigénico), s 

51.02.03.BF.00 FVII: C, s 

51.02.03.BG.00 FVIII: Ag (antigénico), s 

51.02.03.BH.00 FVIII: C (cromogénico), s 

51.02.03.BI.00 FVIII: C, s 

51.02.03.BJ.00 FX: Ag (antigénico), s 

51.02.03.BK.00 FX: C, s 

51.02.03.BL.00 FXI: Ag (antigénico), s 

51.02.03.BM.00 FXI: C, s 

51.02.03.BN.00 FXII: Ag (antigénico), s 

51.02.03.BO.00 FXII: C, s 

51.02.03.BP.00 FXIIa (ativado), s 

51.02.03.BQ.00 FXIII: C, s 

51.02.03.BR.00 Heparina, atividade anti-Xa, s 

51.02.03.BS.00 Inibidor da fibrinólise ativada pela trombina (TAFI), s 

51.02.03.BT.00 Inibidor da via do fator tecidular (TFPI), (livre e total), cada, s 

51.02.03.BU.00 Inibidor do tipo 1 do ativador tecidular do plasminogénio (PAI-1), s 

51.02.03.BV.00 Inibidores de fatores da coagulação, pesquisa, s 

51.02.03.BW.00 Inibidores de fatores da coagulação, titulação, s 

51.02.03.BX.00 Monómeros de fibrina, s 

51.02.03.BY.00 Plaquetas, agregação plaquetária (sangue total ou plasma), (com agonista), cada, s 

51.02.03.BZ.00 Plaquetas, agregação plaquetária, induzida pela ristocetina 

51.02.03.CA.00 Plaquetas, avaliação da função plaquetária (em sistema de alta pressão - PFA -100) sob elevada tensão de 

cisalhamento (sangue total), cada, s 

51.02.03.CB.00 Plaquetas, libertação de ATP, (com indutor), s 

51.02.03.CC.00 Plasminogénio, s 

51.02.03.CD.00 Precalicreína, s 

51.02.03.CE.00 Produtos de degradação do fibrinogénio / fibrina (PDF), s 

51.02.03.CF.00 Proteína C: Ag (antigénico), s 

51.02.03.CG.00 Proteína C: funcional, s 

51.02.03.CH.00 Proteína S livre: Ag (antigénico), s 

51.02.03.CI.00 Proteína S total: Ag (antigénico), s 

51.02.03.CJ.00 Proteína S: funcional, s 

51.02.03.CK.00 Resistência à proteína C ativada (RPCA), pesquisa, s 

51.02.03.CL.00 Tempo de hemorragia 

51.02.03.CM.00 Tempo de protrombina (TP, Quick, INR) 

51.02.03.CN.00 Tempo de reptilase, s 

51.02.03.CO.00 Tempo de trombina, s 

51.02.03.CP.00 Tempo de tromboplastina parcial ativado (APTT) (tempo de cefalina ativador), s 

51.02.03.CQ.00 Trombose, fator genético predisponente - Inibidor do ativador do plasminogénio 1 (PAI 1) - pesquisa de variante 

PAI1 4G 

51.02.03.CR.00 Trombose, fator genético predisponente - Metilenotetrahidrofolato redutase - pesquisa das variantes MTHFR 677T 

e MTHFR 1298C 

51.02.03.CS.00 Trombose, fator genético predisponente - pesquisa de fator V Leiden 

51.02.03.CT.00 Trombose, fator genético predisponente - Protrombina - pesquisa de variante PT20210A 

51.02.03.CU.00 Trombose, fatores genéticos predisponentes (FV Leiden; variantes: MTHFR 677T e 1298C, PAI1 4G e PT20210A) 

51.03. Imunologia

51.03.01. Celular

51.03.01.AA.00 Ácido desoxirribonucleico (ADN) em células, quantificação do ADN celular e estudo do ciclo celular após 

estimulação in vitro, citometria de fluxo
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51.03.01.AB.00 Ácido desoxirribonucleico (ADN) em células, quantificação do ADN celular e estudo do ciclo celular, citometria de 

fluxo 

51.03.01.AC.00 Atividade citotóxica das células NK, avaliação da catividade citotóxica espontânea ou após estimulação celular in 

vitro, citometria de fluxo 

51.03.01.AD.00 Anticorpos anti-linfócito ou anti-neutrófilo ou anti-plaqueta, pesquisa em células, cada isotipo, citometria de fluxo 

51.03.01.AE.00 Anticorpos anti-linfócito ou anti-neutrófilo ou anti-plaqueta, pesquisa em soro, cada isotipo, citometria de fluxo

51.03.01.AF.00 Antigénios, quantificação de moléculas de anticorpo ligado a antigénio (CD38 ou CD20), cada molécula, citometria 

de fluxo 

51.03.01.AG.00 Cadeia comum de interleucinas, avaliação da expressão, citometria de fluxo 

51.03.01.AH.00 Capacidade fagocítica dos neutrófilos e monócitos por citometria de fluxo 

51.03.01.AI.00 Capacidade oxidativa dos neutrófilos e monócitos, avaliação, citometria de fluxo 

51.03.01.AJ.00 CD34, quantificação de células progenitoras hematopoiéticas, citometria de fluxo 

51.03.01.AK.00 CD40, avaliação da expressão, citometria de fluxo 

51.03.01.AL.00 Células B de memória, quantificação, citometria de fluxo 

51.03.01.AM.00 Células T (CD4 ou CD8) de memória e virgens, quantificação, citometria de fluxo, cada 

51.03.01.AN.00 Citocinas intracelulares em linfócitos, avaliação da expressão após estimulação celular in vitro, cada citocina, 

citometria de fluxo 

51.03.01.AO.00 Citocinas intracelulares em monócitos, avaliação da expressão após estimulação celular in vitro, cada citocina, 

citometria de fluxo 

51.03.01.AP.00 Desgranulação de basófilos, avaliação da resposta a alergéneos, citometria de fluxo 

51.03.01.AQ.00 Doenças linfoproliferativas B, quantificação e caracterização do perfil fenotípico dos linfócitos B, estudo 

complementar, citometria de fluxo 

51.03.01.AR.00 Doenças linfoproliferativas B, quantificação e caracterização do perfil fenotípico dos linfócitos B, estudo inicial, 

citometria de fluxo 

51.03.01.AS.00 Doenças linfoproliferativas T ou NK, quantificação e caracterização do perfil fenotípico dos linfócitos T ou NK, 

estudo complementar, citometria de fluxo

51.03.01.AT.00 Doenças linfoproliferativas T ou NK, quantificação e caracterização do perfil fenotípico dos linfócitos T ou NK, 

estudo inicial, citometria de fluxo 

51.03.01.AU.00 Eritrócitos fetais (hemoglobina F), quantificação, citometria de fluxo 

51.03.01.AV.00 Estudo de imunização a antigénios proteicos ou polissacáridos, cada 

51.03.01.AW.00 Hemoglobinúria Paroxística Noturna, identificação e quantificação de eritrócitos ou plaquetas deficientes em 

proteínas ligadas ao glicosil – fosfatidil – inositol, citometria de fluxo

51.03.01.AX.00 Hemoglobinúria Paroxística Noturna, identificação e quantificação de leucócitos deficientes em proteínas ligadas ao 

glicosil – fosfatidil – inositol, estudo complementar, citometria de fluxo

51.03.01.AY.00 Hemoglobinúria Paroxística Noturna, identificação e quantificação de leucócitos deficientes em proteínas ligadas ao 

glicosil – fosfatidil – inositol, estudo inicial, citometria de fluxo

51.03.01.AZ.00 HLA B27, avaliação da expressão, citometria de fluxo 

51.03.01.BA.00 Imunodeficiências primárias, estudo inicial, citometria de fluxo 

51.03.01.BB.00 Leucemias agudas, quantificação e caracterização do perfil fenotípico das células blásticas, estudo inicial, citometria 

de fluxo 

51.03.01.BC.00 Leucemias agudas, quantificação e caracterização do perfil fenotípico das células blásticas, estudo subsequente, 

citometria de fluxo 

51.03.01.BD.00 Leucócitos residuais, quantificação em produtos sanguíneos desleucocitados, citometria de fluxo 

51.03.01.BE.00 Ligando do CD40, avaliação da expressão após estimulação celular in vitro, citometria de fluxo 

51.03.01.BF.00 Marcadores adicionais, cada marcador, citometria de fluxo 

51.03.01.BG.00 Marcadores de ativação de membrana, avaliação da expressão após estimulação celular in vitro, cada marcador, 

citometria de fluxo 

51.03.01.BH.00 Mastocitoses, quantificação e caracterização do perfil fenotípico dos mastócitos, citometria de fluxo

51.03.01.BI.00 Mieloma múltiplo e outras doenças do plasmócito, quantificação e caracterização do perfil fenotípico dos 

plasmócitos, estudo inicial, citometria de fluxo

51.03.01.BJ.00 Moléculas de adesão leucocitária, avaliação da expressão, cada molécula, citometria de fluxo 
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51.03.01.BK.00 Plaquetas, fenotipagem de antigénios plaquetários, cada antigénio, citometria de fluxo 

51.03.01.BL.00 Plaquetas, quantificação de glicoproteínas plaquetárias, cada glicoproteína, citometria de fluxo 

51.03.01.BM.00 Populações linfocitárias B (CD5 e cadeias leves kappa e lambda), quantificação, citometria de fluxo 

51.03.01.BN.00 Populações linfocitárias T (CD4 e CD8) e populações leucocitárias em produtos de lavado e líquidos biológicos, 

quantificação, citometria de fluxo

51.03.01.BO.00 Populações linfocitárias T (CD4 e CD8) em produtos de lavado e líquidos biológicos, quantificação, citometria de 

fluxo 

51.03.01.BP.00 Populações linfocitárias T (CD4 e CD8), B e NK, quantificação, citometria de fluxo 

51.03.01.BQ.00 Populações linfocitárias T (CD4 e CD8), quantificação, citometria de fluxo 

51.03.01.BR.00 Populações linfocitárias T (recetor da célula T alfa / beta e gama / delta), quantificação, citometria de fluxo 

51.03.01.BS.00 Prova de libertação leucocitária de histamina (LHR) 

51.03.01.BT.00 Quimiotaxia dos fagócitos (PMN's / monócitos / macrófagos) 

51.03.01.BU.00 Recetor da célula T, repertório de famílias de regiões variáveis da cadeia beta, estudo completo, citometria de fluxo 

51.03.01.BV.00 Recetor da célula T, repertório de famílias de regiões variáveis das cadeias alfa, beta, gama ou delta, cada família 

(máximo 3), citometria de fluxo

51.03.01.BW.00 Recetor da célula T, repertório de famílias de regiões variáveis das cadeias gama e delta, estudo completo, 

citometria de fluxo 

51.03.01.BX.00 Recetor da IL12, avaliação da expressão após estimulação celular in vitro, citometria de fluxo 

51.03.01.BY.00 Recetor do interferão gama, avaliação da expressão, citometria de fluxo

51.03.02. Humoral

51.03.02.AA.00 Amilóide A sérico 

51.03.02.AB.00 Anticorpos anti-actina f 

51.03.02.AC.00 Anticorpos anti-antigénios do ouvido interno anti-68kD (hsp-70) 

51.03.02.AD.00 Anticorpos anti-beta2 glicoproteína 1, doseamento, cada isotipo 

51.03.02.AE.00 Anticorpos anti-células parietais gástricas (APCA) 

51.03.02.AF.00 Anticorpos anti-centrómero 

51.03.02.AG.00 Anticorpos anti-citoplasma do neutrófilo - mieloperoxidase (MPO), doseamento 

51.03.02.AH.00 Anticorpos anti-citoplasma do neutrófilo - proteínase 3 (PR3), doseamento 

51.03.02.AI.00 Anticorpos anti-citoplasma do neutrófilo (ANCA), (imunofluorescência) 

51.03.02.AJ.00 Anticorpos anti-citoplasma do neutrófilo, (proteínase 3, mieloperoxidase, elastase, catepsina G, BPI, lactoferrina, 

lisozima), identificação, cada 

51.03.02.AK.00 Anticorpos anti-componente celular não discriminado, IgG, IgM, IgA, cada 

51.03.02.AL.00 Anticorpos anti-dsADN, doseamento 

51.03.02.AM.00 Anticorpos anti-endomísio, cada isotipo 

51.03.02.AN.00 Anticorpos anti-esperma 

51.03.02.AO.00 Anticorpos anti-fator C3 nefrítico 

51.03.02.AP.00 Anticorpos anti-fator intrínseco 

51.03.02.AQ.00 Anticorpos anti-fosfatidil serina, doseamento 

51.03.02.AR.00 Anticorpos anti-fosfolípidos 

51.03.02.AS.00 Anticorpos anti-gangliosídeos, cada isotipo 

51.03.02.AT.00 Anticorpos anti-gliadina, cada isotipo 

51.03.02.AU.00 Anticorpos anti-histonas 

51.03.02.AV.00 Anticorpos anti-hormona de crescimento 

51.03.02.AW.00 Anticorpos anti-IA-2 

51.03.02.AX.00 Anticorpos anti-ilhéus pancreáticos (ICA) 

51.03.02.AY.00 Anticorpos anti-insulina 

51.03.02.AZ.00 Anticorpos anti-Jo1 (anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos), pesquisa 

51.03.02.BA.00 Anticorpos anti-LKM (imunofluorescência) 

51.03.02.BB.00 Anticorpos anti-LKM1, doseamento 
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51.03.02.BC.00 Anticorpos anti-membrana basal glomerular (MBG) 

51.03.02.BD.00 Anticorpos anti-Mi-2 

51.03.02.BE.00 Anticorpos anti-mitocôndrias (imunoflurescência) (AMA) 

51.03.02.BF.00 Anticorpos anti-mitocôndrias (M2, M4, M9), identificação, cada 

51.03.02.BG.00 Anticorpos anti-músculo cardíaco 

51.03.02.BH.00 Anticorpos anti-músculo estriado 

51.03.02.BI.00 Anticorpos anti-músculo liso (ASMA), (imunofluorescência) 

51.03.02.BJ.00 Anticorpos anti-neurónios, identificação 

51.03.02.BK.00 Anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos (imunofluorescência) 

51.03.02.BL.00 Anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos não descritos nesta tabela, cada 

51.03.02.BM.00 Anticorpos anti-nucleosomas 

51.03.02.BN.00 Anticorpos anti-ovário 

51.03.02.BO.00 Anticorpos anti-pâncreas exócrino 

51.03.02.BP.00 Anticorpos anti-pele (anti-desmogleína 1, desmogleína 3, BP180), identificação, cada 

51.03.02.BQ.00 Anticorpos anti-plaquetários (em fase sólida) 

51.03.02.BR.00 Anticorpos anti-PM-SCL 

51.03.02.BS.00 Anticorpos anti-queratina 

51.03.02.BT.00 Anticorpos anti-recetor da acetilcolina 

51.03.02.BU.00 Anticorpos anti-recetor da insulina 

51.03.02.BV.00 Anticorpos anti-recetor da TSH (TRAB) 

51.03.02.BW.00 Anticorpos anti-reticulina (IgA) 

51.03.02.BX.00 Anticorpos anti-reticulina (IgG) 

51.03.02.BY.00 Anticorpos anti-ribosomas 

51.03.02.BZ.00 Anticorpos anti-RNP (anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos), pesquisa 

51.03.02.CA.00 Anticorpos anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA), cada isotipo 

51.03.02.CB.00 Anticorpos anti-Scl70 (anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos), pesquisa 

51.03.02.CC.00 Anticorpos anti-Sm (anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos), pesquisa 

51.03.02.CD.00 Anticorpos anti-SSA / Ro (anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos), pesquisa 

51.03.02.CE.00 Anticorpos anti-SSB / La (anticorpos anti-nucleares e citoplasmáticos), pesquisa 

51.03.02.CF.00 Anticorpos anti-supra renal 

51.03.02.CG.00 Anticorpos anti-tiroideus (TPO), doseamento 

51.03.02.CH.00 Anticorpos anti-tiroideus, tiroglobulina (TG), doseamento 

51.03.02.CI.00 Anticorpos anti-transglutaminase, cada isotipo 

51.03.02.CJ.00 Anticorpos IgA específicos para antigénios isolados (inalantes, alimentares ou outros), cada 

51.03.02.CK.00 Anticorpos IgE específicos para antigénios isolados (inalantes, alimentares ou outros), cada 

51.03.02.CL.00 Anticorpos IgE específicos para misturas de antigénios - multi-teste para rastreio (inalantes, alimentares ou outros), 

cada 

51.03.02.CM.00 Anticorpos IgE específicos para misturas de antigénios (inalantes, alimentares ou outros), cada 

51.03.02.CN.00 Anticorpos IgG específicos para antigénios isolados (inalantes, alimentares ou outros) 

51.03.02.CO.00 Antitripsina alfa 1 

51.03.02.CP.00 Antitripsina alfa 1, fenótipos 

51.03.02.CQ.00 C3, fração do Complemento 

51.03.02.CR.00 C4, fração do Complemento 

51.03.02.CS.00 Caracterização de componentes monoclonais (imunofixação / imunosubtracção) 

51.03.02.CT.00 Caracterização de componentes monoclonais (imunofixação), após concentração 

51.03.02.CU.00 Caracterização de componentes monoclonais (imunofixação), cada antisoro adicional 

51.03.02.CV.00 Caracterização de componentes oligoclonais no LCR 

51.03.02.CW.00 Ceruloplasmina 

51.03.02.CX.00 Cistatina C 

51.03.02.CY.00 Citoquinas em fase líquida, doseamento 
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51.03.02.CZ.00 Complemento (C1q / C'2 / C'5 / C'6 / C'7 / C'8 / C'9 / Properdina / FB, FH), cada 

51.03.02.DA.00 Complemento, atividade hemolítica via alterna (AH50) 

51.03.02.DB.00 Complemento, catividade hemolítica via clássica (CH50 ou CH100) 

51.03.02.DC.00 Complemento, complexos solúveis de ativação C5b-9 

51.03.02.DD.00 Complemento, fragmentos de ativação, cada 

51.03.02.DE.00 Crioglobulinas, caracterização 

51.03.02.DF.00 Crioglobulinas, pesquisa 

51.03.02.DG.00 Fator reumatoide (reação de Waaler-Rose)

51.03.02.DH.00 Fator reumatoide, doseamento (nefelometria / turbidimetria) 

51.03.02.DI.00 Fator reumatoide, doseamento com determinação da cadeia pesada (EIA), cada 

51.03.02.DJ.00 Glicoproteína ácida alfa 1 ou orosomucoide 

51.03.02.DK.00 Imunocomplexos circulantes (ICC), pesquisa 

51.03.02.DL.00 Imunoglobulina A, sub-classes, (IgA 1, 2), cada 

51.03.02.DM.00 Imunoglobulina D 

51.03.02.DN.00 Imunoglobulina E 

51.03.02.DO.00 Imunoglobulina G, sub-classes (Ig G 1, 2, 3, 4), cada 

51.03.02.DP.00 Imunoglobulinas (A), doseamento 

51.03.02.DQ.00 Imunoglobulinas (A/G/M), baixa concentração, u/ saliva /l, cada 

51.03.02.DR.00 Imunoglobulinas (G), doseamento 

51.03.02.DS.00 Imunoglobulinas (M), doseamento 

51.03.02.DT.00 Imunoglobulinas, cadeias leves livres, (kappa, lambda), s, cada 

51.03.02.DU.00 Imunoglobulinas, cadeias leves livres, (kappa, lambda), u, cada 

51.03.02.DV.00 Imunoglobulinas, cadeias leves, (kappa, lambda), s, cada 

51.03.02.DW.00 Imunoglobulinas, cadeias leves, (kappa, lambda), u, cada 

51.03.02.DX.00 Inibidor da esterase C1 

51.03.02.DY.00 Macroglobulina alfa-2 

51.03.02.DZ.00 Neopterina 

51.03.02.EA.00 Precipitinas, identificação por difusão em gel, cada 

51.03.02.EB.00 Proteína catiónica do eosinófilo 

51.03.02.EC.00 Proteínas monoclonais, imunofixação, s/l/u 

51.03.02.ED.00 Síndromes mielodisplásicos e mieloproliferativos crónicos, caracterização fenotípica do perfil maturativo e 

quantificação das células blásticas, citometria de fluxo

51.03.02.EE.00 Triptase 

51.04. Microbiologia

51.04.01. Antigénios

51.04.01.AA.00 Antigénio Adenovirus, deteção 

51.04.01.AB.00 Antigénio Cryptococcus (inclui titulação) 

51.04.01.AC.00 Antigénio Cryptosporidium nas fezes 

51.04.01.AD.00 Antigénio de agente infecioso (método imunoenzimático / imunocromatográfico), cada agente 

51.04.01.AE.00 Antigénio de agente infecioso (método imunofluorescência), cada agente 

51.04.01.AF.00 Antigénio de agente infecioso, cada agente 

51.04.01.AG.00 Antigénio Giardia lamblia nas fezes 

51.04.01.AH.00 Antigénio Helicobacter pylori, fezes 

51.04.01.AI.00 Antigénio Legionella pneumophila, urina 

51.04.01.AJ.00 Antigénio Plasmodium, sangue 

51.04.01.AK.00 Antigénio Rotavirus, deteção, fezes 

51.04.01.AL.00 Antigénio Streptococcus pneumoniae, urina 

51.04.01.AM.00 Antigénio vírus Influenza em amostras respiratórias 

51.04.01.AN.00 Antigénio vírus Parainflueza em amostras respiratórias 

51.04.01.AO.00 Antigénio vírus Sincicial Respiratório em amostras respiratórias 
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51.04.01.AP.00 Antigénios capsulares bacterianos: Haemophilus, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, E.coli, 

Streptococcus Grupo B, no LCR 

51.04.01.AQ.00 Chlamydia trachomatis - pesquisa em exsudado endocervical, uretral e ocular

51.04.01.AR.00 Chlamydia trachomatis - pesquisa em exsudado endocervical, uretral e ocular por métodos moleculares 

51.04.01.AS.00 Clostridium difficile - pesquisa de toxinas nas fezes 

51.04.01.AT.00 Helicobacter pylori - pesquisa em biópsia gástrica - exame direto e cultural

51.04.01.AU.00 Pesquisa de Vírus respiratórios, método imunofluorescência, exsudado naso-faríngeo

51.04.01.AV.00 Pneumocystis jiroveci (carinii), pesquisa, lavado broncoalveolar 

51.04.01.AW.00 Vírus do Papiloma humano, deteção por biologia molecular, exsudado cervical 

51.04.01.AX.00 Vírus do Papiloma humano, deteção por biologia molecular, exsudado uretral 

51.04.02. Bacteriologia

51.04.02.AA.00 Amostras respiratórias (expetoração, aspirado endotraqueal e aspirado brônquico) - Ex. direto - Gram e Ziehl - e 

cultural, identificação e TSA 

51.04.02.AB.00 Amostras respiratórias (lavado bronco-alveolar, escovado brônquico) - Ex. direto - Gram e Ziehl - e cultural 

qualitativo e quantitativo,

51.04.02.AC.00 Amostras respiratórias inferiores - exame direto, cultural, identificação e TSA 

51.04.02.AD.00 Amostras respiratórias para pesquisa de micobactérias - exame direto e cultural em meios sólidos e líquidos 

51.04.02.AE.00 Exame direto a fresco (procedimento isolado) 

51.04.02.AF.00 Exame direto a fresco, campo escuro (procedimento isolado) 

51.04.02.AG.00 Exame direto com coloração - Gram e outros (procedimento isolado) 

51.04.02.AH.00 Exame direto com coloração para pesquisa de microrganismos ácido resistentes 

51.04.02.AI.00 Exsudado auricular - exame cultural, identificação e TSA 

51.04.02.AJ.00 Exsudado cervico-vaginal - Ex. direto a fresco e Gram, ex. cultural e TSA (inclui pesquisa de Trichomonas, Candidas 

spp e Neisseria gonor.) 51.04.02.AK.00 Exsudado endocervical - pesquisa de Neisseria gonorrhoeae, exame cultural, identificação e TSA 

51.04.02.AL.00 Exsudado endocervical / uretral - pesquisa de Mycoplasmas genitais, exame cultural, identificação e TSA 

51.04.02.AM.00 Exsudado faríngeo - pesquisa de Corynebacterium diphtheriae, exame cultural e identificação

51.04.02.AN.00 Exsudado faríngeo - pesquisa de Neisseria gonorrhoeae, exame cultural, identificação e TSA 

51.04.02.AO.00 Exsudado faríngeo ou nasal - pesquisa Streptococcus beta-hemolíticos, exame cultural e identificação 

51.04.02.AP.00 Exsudado nasal - pesquisa de Staphylococcus aureus resistente à meticilina

51.04.02.AQ.00 Exsudado nasal ou faríngeo - exame direto e cultural, identificação e TSA

51.04.02.AR.00 Exsudado naso - faríngeo - pesquisa Bordetella pertussis métodos moleculares 

51.04.02.AS.00 Exsudado naso-faríngeo - pesquisa de Bordetella pertussis, exame cultural e identificação 

51.04.02.AT.00 Exsudado naso-faríngeo - pesquisa de Neisseria meningitidis, exame cultural 

51.04.02.AU.00 Exsudado ocular - Ex. direto e cultural e identificação e TSA 

51.04.02.AV.00 Exsudado purulento profundo (colheita por aspiração) - exame direto, cultural em aerobiose e anaerobiose, 

identificação e TSA 

51.04.02.AW.00 Exsudado purulento superficial - exame cultural, identificação e TSA 

51.04.02.AX.00 Exsudado uretral - Ex. direto a fresco e Gram, ex. cultural e TSA (inclui pesquisa de Trichomonas, Candida spp e 

Neisseria gonor) 51.04.02.AY.00 Fezes - pesquisa de Salmonella, Shigella e Campylobacter, exame cultural, identificação e TSA

51.04.02.AZ.00 Fungos leveduriformes - identificação por métodos manuais, microscópicos ou outros 

51.04.02.BA.00 Fungos não leveduriformes - exame micológico cultural 

51.04.02.BB.00 Fungos não leveduriformes - identificação por métodos manuais, microscópicos ou outros 

51.04.02.BC.00 Hemocultura - em anaerobiose, identificação e TSA

51.04.02.BD.00 Hemocultura / Mielocultura - em aerobiose, identificação e TSA

51.04.02.BE.00 Hemocultura com pesquisa de aeróbios, identificação e TSA - cada frasco 

51.04.02.BF.00 Humor vítreo - Ex. direto e cultural para bactérias aeróbias, anaerobios, identificação e TSA 

51.04.02.BG.00 Legionella spp - pesquisa em amostras respiratórias, exame cultural e identificação
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51.04.02.BH.00 Líquidos de cavidades naturais (pleural, pericárdico, ascítico e articular) - Ex. Direto e cultural, identificação e TSA) 

51.04.02.BI.00 Líquor (LCR) - exame direto e cultural, identificação e TSA 

51.04.02.BJ.00 Líquor (LCR) - pesquisa de micobactérias - Ex. direto e cultural em meios sólidos e líquidos 

51.04.02.BK.00 Micobactérias - exame direto (procedimento isolado) 

51.04.02.BL.00 Micobactérias - identificação de espécies por biologia molecular - hibridização protegida, cada 

51.04.02.BM.00 Micobactérias - identificação de espécies por métodos manuais 

51.04.02.BN.00 Micobactérias - identificação molecular por PCR e hibridização 

51.04.02.BO.00 Micobactérias - pesquisa de ácidos nucleicos 

51.04.02.BP.00 Micobactérias - pesquisa em hemocultura - cada frasco 

51.04.02.BQ.00 Micobactérias - teste de susceptibilidade aos antimicrobianos, cada fármaco 

51.04.02.BR.00 Outros produtos biológicos - exame direto e cultural em aerobiose, identificação e TSA 

51.04.02.BS.00 Outros produtos biológicos - exame direto e cultural em anaerobiose, identificação e TSA 

51.04.02.BT.00 Outros produtos biológicos para pesquisa de micobactérias - exame direto e cultural em meios sólidos 

51.04.02.BU.00 Outros produtos biológicos para pesquisa de micobactérias - exame direto e cultural em meios sólidos e líquidos 

51.04.02.BV.00 Raspados da córnea - Ex. direto e cultural, identificação e TSA 

51.04.02.BW.00 Streptococcus do grupo B - deteção de portadoras

51.04.02.BX.00 Teste susceptibilidade antimicrobianos com concentração inibitória mínima (MIC), em placa, cada fármaco

51.04.02.BY.00 Treponema pallidum - pesquisa em lesões ulceradas por microscopia de fundo escuro ou imunofluorescência

51.04.02.BZ.00 Urina - exame direto, cultural, identificação e TSA (Urocultura) 

51.04.02.CA.00 Urina pesquisa de Micobacterias - Ex direto Z N e cultural em meios líquidos e sólidos 

51.04.03. Biologia molecular

51.04.03.AA.00 Antigenémia de CMV 

51.04.03.AB.00 Antigénio VIH - HIVAg (qualitativo) incluindo neutralização 

51.04.03.AC.00 CMV (vírus citomegalo) - carga viral 

51.04.03.AD.00 CMV (vírus citomegalo) - DNA qualitativo 

51.04.03.AE.00 Cultura de vírus 

51.04.03.AF.00 Deteção e identificação molecular de agente infecioso, cada agente 

51.04.03.AG.00 DNA viral - pesquisa não especificada 

51.04.03.AH.00 HBV (vírus da hepatite B) - carga viral 

51.04.03.AI.00 HBV (vírus hepatite B) - DNA qualitativo 

51.04.03.AJ.00 HBV (vírus hepatite B) - genotipagem 

51.04.03.AK.00 HCV (vírus da hepatite C) - carga viral 

51.04.03.AL.00 HCV (vírus hepatite C) - genotipagem 

51.04.03.AM.00 HCV (vírus hepatite C) - RNA qualitativo 

51.04.03.AN.00 Herpesvirus - DNA qualitativo 

51.04.03.AO.00 HTLV I / II (vírus linfotrópico T humano) - DNA proviral 

51.04.03.AP.00 Micobactérias - pesquisa e identificação molecular de resistências a antimicrobianos 

51.04.03.AQ.00 RNA viral - pesquisa não especificada 

51.04.03.AR.00 VIH 1 (vírus da imunodeficiência humana 1) - carga viral 

51.04.03.AS.00 VIH 1 (vírus da imunodeficiência humana 1) - DNA proviral 

51.04.03.AT.00 VIH 1 (vírus da imunodeficiência humana 1) - RNA qualitativo 

51.04.03.AU.00 VIH 1 (vírus da imunodeficiência humana) - teste genotípico de resistência aos anti-retrovirais (sequenciação 

genómica) 

51.04.03.AV.00 VIH 2 (vírus da imunodeficiência humana 2) - carga viral 

51.04.03.AW.00 VIH 2 (vírus da imunodeficiência humana 2) - DNA proviral 

51.04.03.AX.00 VIH 2 (vírus da imunodeficiência humana 2) - RNA qualitativo 
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51.04.03.AY.00 VIH 2 (vírus da imunodeficiência humana) - teste genotípico de resistência aos anti-retrovirais (sequenciação 

genómica)

51.04.04. Micologia

51.04.04.AA.00 Exame direto com coloração negativa tinta da china

51.04.04.AB.00 Exame micológico (direto, cultura e identificação)

51.04.04.AC.00 Fungos - pesquisa em exame direto, procedimento isolado 

51.04.04.AD.00 Fungos leveduriformes - exame micológico cultural 

51.04.04.AE.00 Teste de susceptibilidade aos antifungicos (Anti-Fungigrama) 

51.04.05. Parasitologia

51.04.05.AA.00 Exame parasitológico cultural 

51.04.05.AB.00 Exame parasitológico direto 

51.04.05.AC.00 Exame parasitológico direto após coloração permanente 

51.04.05.AD.00 Exame parasitológico direto, com concentração 

51.04.06. Serologia

51.04.06.AA.00 Anticorpos para agente infecioso IgA (inclui titulação)

51.04.06.AB.00 Anticorpos para agente infecioso IgG (inclui titulação)

51.04.06.AC.00 Anticorpos para agente infecioso IgM (inclui titulação)

51.04.06.AD.00 Anticorpos para agente infecioso totais (inclui titulação)

51.04.06.AE.00 Anticorpos para Borrelia burgdorferi (rastreio) 

51.04.06.AF.00 Anticorpos para Borrelia burgdorferi IgG confirmatório 

51.04.06.AG.00 Anticorpos para Borrelia burgdorferi IgM confirmatório 

51.04.06.AH.00 Anticorpos para Chlamydia pneumoniae – IgG 

51.04.06.AI.00 Anticorpos para Chlamydia pneumoniae – IgM 

51.04.06.AJ.00 Anticorpos para CMV – teste de avidez 

51.04.06.AK.00 Anticorpos para CMV IgG 

51.04.06.AL.00 Anticorpos para CMV IgG + IgM 

51.04.06.AM.00 Anticorpos para CMV IgM 

51.04.06.AN.00 Anticorpos para Coxiella burnetii fase 1 – IgG 

51.04.06.AO.00 Anticorpos para Coxiella burnetii fase 1 – IgM 

51.04.06.AP.00 Anticorpos para Coxiella burnetii fase 2 – IgG 

51.04.06.AQ.00 Anticorpos para Coxiella burnetii fase 2 – IgM 

51.04.06.AR.00 Anticorpos para EBV – EA 

51.04.06.AS.00 Anticorpos para EBV – EBNA IgG 

51.04.06.AT.00 Anticorpos para EBV – VCA IgG 

51.04.06.AU.00 Anticorpos para EBV – VCA IgG+IgM 

51.04.06.AV.00 Anticorpos para EBV – VCA IgM 

51.04.06.AW.00 Anticorpos para Herpes simplex I – IgG  

51.04.06.AX.00 Anticorpos para Herpes simplex I – IgG + IgM 

51.04.06.AY.00 Anticorpos para Herpes simplex I – IgM   

51.04.06.AZ.00 Anticorpos para Herpes simplex I – IgG    

51.04.06.BA.00 Anticorpos para Herpes simplex II – IgG  

51.04.06.BB.00 Anticorpos para Herpes simplex II – IgG + IgM 

51.04.06.BC.00 Anticorpos para Herpes simplex II – IgM  

51.04.06.BD.00 Anticorpos para HTLV I / II 

51.04.06.BE.00 Anticorpos para Legionella pneumophila totais 

51.04.06.BF.00 Anticorpos para Mycoplasma pneumoniae – IgG 

51.04.06.BG.00 Anticorpos para Mycoplasma pneumoniae – IgG + IgM 

51.04.06.BH.00 Anticorpos para Mycoplasma pneumoniae – IgM 

51.04.06.BI.00 Anticorpos para Parvovirus – IgG 

51.04.06.BJ.00 Anticorpos para Parvovirus – IgM 
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51.04.06.BK.00 Anticorpos para Rickettsia conorii – IgG 

51.04.06.BL.00 Anticorpos para Rickettsia conorii – IgM 

51.04.06.BM.00 Anticorpos para Rubéola – IgG 

51.04.06.BN.00 Anticorpos para Rubéola – IgG + IgM 

51.04.06.BO.00 Anticorpos para Rubéola – IgM 

51.04.06.BP.00 Anticorpos para Rubéola – teste de avidez 

51.04.06.BQ.00 Anticorpos para Toxoplasma gondii – IgG  

51.04.06.BR.00 Anticorpos para Toxoplasma gondii – IgG + IgM 

51.04.06.BS.00 Anticorpos para Toxoplasma gondii – IgM 

51.04.06.BT.00 Anticorpos para Toxoplasma gondii – teste de avidez 

51.04.06.BU.00 Anticorpos para Treponema pallidum (TPHA) 

51.04.06.BV.00 Anticorpos para Treponema pallidum, FTA-ABs (I.F.) 

51.04.06.BW.00 Anticorpos para VIH 1 e 2 

51.04.06.BX.00 Anticorpos para VIH 1 – método confirmatório 

51.04.06.BY.00 Anticorpos para VIH 2 – método confirmatório 

51.04.06.BZ.00 Anticorpos para vírus da Hepatite B – anti HBc IgG ou total 

51.04.06.CA.00 Anticorpos para vírus da Hepatite B – anti HBc IgM 

51.04.06.CB.00 Anticorpos para vírus Hepatite A – IgG + IgM 

51.04.06.CC.00 Anticorpos para vírus Hepatite A IgG ou total 

51.04.06.CD.00 Anticorpos para vírus Hepatite A IgM 

51.04.06.CE.00 Anticorpos para vírus Hepatite B – anti HBe 

51.04.06.CF.00 Anticorpos para vírus Hepatite B – anti HBs 

51.04.06.CG.00 Anticorpos para vírus Hepatite C – anti HCV 

51.04.06.CH.00 Anticorpos para vírus Hepatite C – anti HCV confirmatório 

51.04.06.CI.00 Anticorpos para vírus Hepatite C – anti HCV IgM 

51.04.06.CJ.00 Anticorpos para vírus Hepatite Delta – anti HDV IgM 

51.04.06.CK.00 Anticorpos para vírus Hepatite Delta – anti HDV Total 

51.04.06.CL.00 Anticorpos para vírus Hepatite E – anti HEV 

51.04.06.CM.00 Anticorpos para vírus Hepatite G – anti HGV E2 

51.04.06.CN.00 Anticorpos para vírus varicela-zoster – IgG / IgM, cada 

51.04.06.CO.00 Antigénio HBe 

51.04.06.CP.00 Antigénio HBs 

51.04.06.CQ.00 Cultura de vírus – Shell Vial 

51.04.06.CR.00 Mononucleose infeciosa (teste rápido) 

51.04.06.CS.00 Reação de VDRL com titulação 

51.04.06.CT.00 Reação de Widal-Felix 

51.04.06.CU.00 Reação de Wright / Huddleson / outras provas serológicas aglutinação para brucelose 

51.04.06.CV.00 RPR (Rapid Plasma Reagin) 

51.04.06.CW.00 Título de anti-estreptolisina O

52. ANATOMIA PATOLÓGICA

52.01. Diagnóstico por autópsia

52.01.00.AA.00 Autópsia 

52.01.00.AB.00 Autópsia de feto com mais de 11 semanas, nado morto, recém-nascido ou lactente 

52.01.00.AC.00 Autópsia limitada, regional ou só de um órgão

52.01.00.AD.00 Autópsia de alto risco de contaminação biológica

52.01.00.AE.00 Autópsia de alto risco de contaminação biológica, limitada, regional ou só de um órgão 

52.01.00.AF.00 Colheita por agulha com exame citológico ou histológico, cada amostra (máximo três amostras)

52.02. Diagnóstico por citopatologia

52.02.00.AA.00 Exame citológico cervico-vaginal
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52.02.00.AB.00 Exame de citologia esfoliativa não cervico-vaginal

52.02.00.AC.00 Aspiração com agulha fina guiada por palpação com preparação de esfregaços e exame citológico do produto 

obtido

52.02.00.AD.00 Aspiração com agulha fina guiada por imagiologia, com preparação de esfregaços e exame citológico do produto 

obtido (inclui o controlo imagiológico)

52.02.00.AE.00 Apoio técnico à aspiração com agulha fina 

52.02.00.AF.00 Processamento e exame citológico de aspirado de agulha fina 

52.02.00.AG.00 Exame citológico cervico-vaginal com processamento automatizado em camada fina

52.02.00.AH.00 Exame citológico não cervico-vaginal, com processamento automatizado em camada fina

52.02.00.AI.00 Exame citológico extemporâneo

52.02.00.AJ.00 Observação e relatório de material citológico preparado noutro serviço ou laboratório (inclui segunda observação)

52.02.00.AK.00 Consulta e relatório de material citológico preparado noutro serviço ou laboratório (segunda opinião)

52.03. Diagnóstico por histopatologia

52.03.00.AA.00 Exame histológico da pele, semi-mucosas, mucosas e anexos cutâneos

52.03.00.AB.00 Exame histológico de produto de biópsia, por agulha, pinça ou similar

52.03.00.AC.00 Exame histológico de produto de biópsia, por agulha, pinça ou similar, complexa

52.03.00.AD.00 Exame histológico, fragmentos de biópsia com processamento rápido (biopsia de transplante com tempo de 

resposta até 2 horas)

52.03.00.AE.00 Exame macroscópico e histológico de produto de biópsia incisional ou excisional, raspagem, curetagem ou de 

eliminação espontânea 

52.03.00.AF.00 Exame macroscópico e histológico de peça de ressecção cirúrgica ou de feto com 11 semanas ou menos 

52.03.00.AG.00 Exame macroscópico e histológico de peça de ressecção cirúrgica com dissecção ganglionar e/ou avaliação da 

margem circunferencial e/ou mapeamento 

52.03.00.AH.00 Exame extemporâneo

52.03.00.AI.00 Observação e relatório de material histológico preparado noutro serviço ou laboratório (aplica-se a exames 

externalizados)

52.03.00.AJ.00 Consulta e relatório de material histológico preparado noutro serviço ou laboratório (inclui segunda observação e 

segunda opinião)

52.03.00.AK.00 Colheita por microbiópsia, guiada por palpação

52.03.00.AL.00 Colheita por microbiópsia, guiada por método imagiológico (inclui o controlo imagiológico)

52.04. Exames Especiais

52.04.00.AA.00 Exame com lupa de dissecção

52.04.00.AB.00 Dissociação de fibras para estudo de nervo periférico

52.04.00.AC.00 Histoquímica para identificação de constituintes enzimáticos, cada lâmina

52.04.00.AD.00 Processamento laboratorial para histoquímica para identificação de constituintes enzimáticos, cada lâmina

52.04.00.AE.00 Imunocito(histo)química, cada lâmina

52.04.00.AF.00 Processamento laboratorial para imunocito(histo)química, cada lâmina

52.04.00.AG.00 Imunofluorescência, cada lâmina

52.04.00.AH.00 Processamento laboratorial para imunofluorescência, cada lâmina

52.04.00.AI.00 Exame por microscopia eletrónica

52.04.00.AJ.00 Exame de imunoquímica em microscopia eletrónica, cada grelha

52.04.00.AK.00 Estudo com inclusão em parafina de material citológico (citobloco)

52.04.00.AL.00 Processamento automatizado em camada fina de produto ginecológico, com coloração, cada amostra

52.04.00.AM.00 Processamento automatizado em camada fina de produto não ginecológico, com coloração, cada amostra

52.04.00.AN.00 Estudo com inclusão em plástico e cortes semi-finos

52.04.00.AO.00 Processamento laboratorial para estudo com inclusão em plástico e cortes semi-finos

52.04.00.AP.00 Pesquisa de vírus em fluidos por microscopia eletrónica, com coloração negativa

52.04.00.AQ.00 Estudo histológico de osso não descalcificado com inclusão em plástico e avaliação morfométrica ou por 

imunofluorescência da tetraciclina 
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52.04.00.AR.00 Processamento laboratorial para estudo histológico de osso não descalcificado com inclusão em plástico e avaliação 

morfométrica ou por imunofluorescência da tetraciclina

52.04.00.AS.00 Colheita para criopreservação de tecidos e tumores, por amostra (1)

52.04.00.AT.00 Manutenção de tecidos e tumores criopreservados, por amostra, por ano (1)

52.04.00.AU.00 Determinação da ploidia e fração de células em fase S

52.04.00.AV.00 Deteção de DNA / RNA por hibridação in situ, por sonda

52.04.00.AW.00 Deteção de DNA / RNA por hibridação in situ fluorescente, por sonda

52.04.00.AX.00 Exame de hibridação in situ, com FISH, em lavados vesicais ou urina, conjunto de 4 sondas

52.04.00.AY.00 Pesquisa de DNA por PCR, cada PCR

52.04.00.AZ.00 Pesquisa de DNA por PCR in situ, cada PCR

52.04.00.BA.00 Tipagem de genótipos de DNA / RNA por captação híbrida, por sonda

52.04.00.BB.00 Genotipagem de HPV por métodos de PCR

52.04.00.BC.00 Estudo molecular para pesquisa de metástase (gânglio sentinela / outra topografia), cada sonda / amostra

52.04.00.BD.00 Preparação de material para estudos de biologia molecular, a realizar noutro serviço ou instituição

53. TESTES GENÉTICOS

53.01. Citogenética

53.01.00.AA.00 Cariótipo em sangue periférico, incluindo cultura (por cada tipo de bandagem), com mais 400 bandas (exceptuando 

oncocitogenética)

53.01.00.AB.00 Cariótipo em líquido amniótico, vilosidades do córion, medula óssea ou fibroblastos, incluindo cultura (por cada tipo 

de bandagem)

53.01.00.AC.00 Imortalização de linfócitos

53.01.00.AD.00 Cultura celular de linfócitos ou medula óssea

53.01.00.AE.00 Cultura celular de líquido amniótico, vilosidades do corion ou fibroblastos

53.01.00.AF.00 Análise cromossómica de quebras, incluindo cultura celular com estimulação por MMC, DEB, etc.

53.01.00.AG.00 FISH com sonda de sequência única ou pintura cromossómica individual

53.01.00.AH.00 FISH com múltiplas sondas (por sonda utilizada)

53.01.00.AI.00 FISH de todas as regiões subteloméricas

53.01.00.AJ.00 FISH de todas as regiões centrométricas

53.01.00.AK.00 Trocas de cromatídeos irmãos 

53.01.00.AL.00 Array CGH de baixa resolução

53.01.00.AM.00 Array CGH de alta resolução

53.02. Genética molecular

53.02.00.AA.00 Extração de DNA, RNA ou proteínas

53.02.00.AB.00 Análise de fragmentos, fragmento único (inclui PCR)

53.02.00.AC.00 Análise de fragmentos, multiplex, TP-PCR (inclui PCR)

53.02.00.AD.00 Pesquisa de mutações por sequenciação de Sanger de DNA (inclui PCR) – por fragmento sequenciado

53.02.00.AE.00 Pesquisa de mutações por RT-sequenciação de Sanger de RNA (inclui PCR) – por fragmento sequenciado

53.02.00.AF.00 Análise por restrição enzimática (inclui PCR, por amplicão)

53.02.00.AG.00 Análise por Southern/Northern blotting (inclui digestão enzimática/RT-PCR, eletroforese e hibridação)

53.02.00.AH.00 Análise por Western blot e imunodetecção 

53.02.00.AI.00 Análise por PCR em tempo real

53.02.00.AJ.00 Análise de metilação 

53.02.00.AK.00 Investigação de contaminação materna em líquido amniótico, vilosidades coriónicas ou sangue fetal

53.02.00.AL.00 Pesquisa de aneuploidias fetais por QF-PCR

53.02.00.AM.00 Determinação de zigotia fetal por QF-PCR

53.02.00.AN.00 Pesquisa de deleções/duplicações por PCR quantitativo (qPCR) 
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53.02.00.AO.00 Pesquisa de deleções/duplicações por multiplex ligation-dependant probe amplification (MLPA, por probemix)

53.02.00.AP.00 Pesquisa de deleções/duplicações e análise de metilação por multiplex ligation-dependant probe amplification 

sensível à metilação (msMLPA, por probemix)

53.02.00.AQ.00 Pesquisa de aneuploidias fetais em cffDNA – Teste pré-natal não-invasivo

53.02.00.AR.00 Pesquisa de mutações por sequenciação de nova geração (NGS) – um gene

53.02.00.AS.00 Pesquisa de mutações por sequenciação de nova geração (NGS) – Painel de genes - <20 genes

53.02.00.AT.00 Pesquisa de mutações por sequenciação de nova geração (NGS) – Painel de genes – 20 a 50 genes

53.02.00.AU.00 Pesquisa de mutações por sequenciação de nova geração (NGS) – Painel de genes – 50 a 100 genes

53.02.00.AV.00 Pesquisa de mutações por sequenciação de nova geração (NGS) – Painel de genes – >100 genes

53.02.00.AW.00 Pesquisa de mutações por sequenciação de nova geração (NGS) – Exoma clínico

53.02.00.AX.00 Pesquisa de mutações por sequenciação de nova geração (NGS) – Sequenciação completa do exoma (WES)

53.02.00.AY.00 Pesquisa de mutações por sequenciação de nova geração (NGS) – Sequenciação completa do genoma (WGS)

54. MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO

54.01. Atos complementares de diagnóstico

54.01.01. Estudos específicos

54.01.01.AA.00 Estudo do equilíbrio com plataforma elétrica e registo

54.01.01.AB.00 Estudo da marcha com plataforma elétrica e registo

54.01.01.AC.00 Análise cinemática da marcha (inclui relatório e realização em lab marcha)

54.01.01.AD.00 Análise do movimento com registo

54.01.01.AE.00 Exame muscular com registo gráfico

54.01.01.AF.00 Exame muscular isocinético com registo

54.01.01.AG.00 Goniometria elétrica

54.01.01.AH.00 Exame podoscópico

54.01.01.AI.00 Exame podoscópico com registo barométrico

54.01.01.AJ.00 Exame podoscópico computorizado

54.01.01.AK.00 Raquimetria

54.01.01.AL.00 Raquimetria com registo computorizado

54.01.01.AM.00 Testes de Psicomotricidade

54.01.01.AN.00 Estudo neurocognitivo

54.01.01.AO.00 Bateria de testes neurocognitivos com relatório

54.01.01.AP.00 Avaliação da incapacidade

54.01.01.AQ.00 Avaliação da capacidade de condução

54.01.01.AR.00 Exame de alterações da fala e da linguagem

54.01.01.AS.00 Análise computorizada da voz

54.01.01.AT.00 Prova funcional vascular periférica motorizada

54.01.02. Estudos eletrofisiológicos

54.01.02.AA.00 Eletrodiagnóstico de estimulação por grupo muscular

54.01.02.AB.00 Eletromiografia com elétrodos de superfície

54.01.02.AC.00 Eletromiografia com elétrodos de agulha

54.01.03. Estudos urológicos

54.01.03.AA.00 Teste de continência a líquidos

54.01.03.AB.00 Colheita de esperma por vibração

54.01.03.AC.00 Colheita de esperma por eletroejaculação

54.02. Eletroterapia

54.02.00.AA.00 Iontoforese

54.02.00.AB.00 Corrente contínua
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54.02.00.AC.00 Corrente de baixa frequência

54.02.00.AD.00 Corrente de média frequência

54.02.00.AE.00 Corrente de alta frequência (micro-ondas)

54.02.00.AF.00 Corrente de alta frequência (ondas curtas)

54.02.00.AG.00 Estimulação elétrica neuro-muscular, por grupo muscular

54.02.00.AH.00 Magnetoterapia

54.02.00.AI.00 Biofeedback

54.02.00.AJ.00 Estimulação elétrica transcutânea

54.02.00.AK.00 Estimulação elétrica transcutânea no domicílio

54.03. Vibroterapia

54.03.00.AA.00 Ultrasonoterapia

54.03.00.AB.00 Terapia por ondas de choque focais (acresce apoio ecográfico, se aplicável) 

54.03.00.AC.00 Terapia por ondas de choque radiais

54.04. Fototerapia

54.04.00.AA.00 Radiações infravermelhas

54.04.00.AB.00 Radiações ultravioletas

54.04.00.AC.00 Terapia por laser

54.04.00.AD.00 Terapia por laser de CO2

54.05. Termoterapia

54.05.00.AA.00 Crioterapia

54.05.00.AB.00 Crioterapia com gerador próprio

54.05.00.AC.00 Terapia por calor húmido

54.05.00.AD.00 Parafinoterapia

54.05.00.AE.00 Parafangoterapia

54.05.00.AF.00 Outros pelóides

54.06. Hidrocinesibalneoterapia

54.06.00.AA.00 Hidrocinesiterapia individual em piscina

54.06.00.AB.00 Hidrocinesiterapia coletiva em piscina

54.06.00.AC.00 Hidromassagem

54.06.00.AD.00 Banho de contraste

54.06.00.AE.00 Banho de turbilhão

54.06.00.AF.00 Banhos especiais

54.06.00.AG.00 Duches

54.06.00.AH.00 Hidrocinesiterapia individual em tanque

54.06.00.AI.00 Treino em tanque de marcha

54.07. Massoterapia

54.07.00.AA.00 Massagem manual de uma região

54.07.00.AB.00 Massagem manual de mais de uma região

54.07.00.AC.00 Massagem com técnicas especiais

54.07.00.AD.00 Massagem subaquática

54.07.00.AE.00 Vibromassagem

54.07.00.AF.00 Massagem com vácuo

54.07.00.AG.00 Massagem de drenagem linfática

54.08. Cinesiterapia

54.08.00.AA.00 Cinesiterapia respiratória

54.08.00.AB.00 Cinesiterapia vertebral

54.08.00.AC.00 Cinesiterapia corretiva postural

54.08.00.AD.00 Cinesiterapia pré e pós-parto

54.08.00.AE.00 Fortalecimento muscular manual

54.08.00.AF.00 Mobilização articular manual
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54.08.00.AG.00 Técnicas especiais de Cinesiterapia

54.08.00.AH.00 Treino de equilíbrio e marcha

54.08.00.AI.00 Cinesiterapia em grupo

54.08.00.AJ.00 Reeducação do equilíbrio em plataforma com registo

54.08.00.AK.00 Reeducação da marcha em plataforma com registo

54.08.00.AL.00 Reeducação funcional de cada membro

54.08.00.AM.00 Reeducação funcional de cada membro, com análise simultânea do movimento e registo

54.08.00.AN.00 Drenagem postural

54.08.00.AO.00 Técnicas de percussão / vibração torácica

54.08.00.AP.00 Técnicas de relaxamento

54.09. Mecanoterapia

54.09.00.AA.00 Tração vertebral mecânica

54.09.00.AB.00 Tração vertebral motorizada

54.09.00.AC.00 Pressões intermitentes

54.09.00.AD.00 Pressões intermitentes sequenciais

54.09.00.AE.00 Pressões intermitentes com monitorização continua

54.09.00.AF.00 Fortalecimento muscular/mobilização articular

54.09.00.AG.00 Fortalecimento muscular/mobilização articular com monitorização contínua

54.09.00.AH.00 Fortalecimento muscular isocinético

54.09.00.AI.00 Mobilização articular motorizada

54.09.00.AJ.00 Reeducação do equilíbrio e marcha com aparelho robotizado

54.10. Treinos terapêuticos

54.10.00.AA.00 Treino de utilização de prótese do membro inferior

54.10.00.AB.00 Treino de utilização de prótese do membro superior

54.10.00.AC.00 Treino de utilização de ortoprótese

54.10.00.AD.00 Treino de utilização de ortoprótese com análise simultânea do movimento e registo

54.10.00.AE.00 Treino de utilização de ortótese

54.10.00.AF.00 Treino de utilização de ortótese do membro superior com análise simultânea do movimento e registo

54.10.00.AG.00 Treino de utilização de outras ajudas técnicas

54.10.00.AH.00 Treino de utilização de outras ajudas técnicas com análise simultânea do movimento e registo

54.10.00.AI.00 Treino em atividades de vida diária

54.10.00.AJ.00 Treino da funcionalidade no leito

54.10.00.AK.00 Treino da funcionalidade na cadeira de rodas

54.10.00.AL.00 Treino de atividades lúdicas

54.10.00.AM.00 Treino da funcionalidade com registo

54.10.00.AN.00 Readaptação ao esforço com monitorização contínua

54.10.00.AO.00 Reabilitação cardíaca individual

54.10.00.AP.00 Reabilitação cardíaca (grupo 6)

54.10.00.AQ.00 Reabilitação cardíaca (grupo de 7 a 12)

54.10.00.AR.00 Sessão de treino do baro-reflexo (tilt-training)

54.10.00.AS.00 Reabilitação de incontinência esfincteriana, por biofeedback

54.10.00.AT.00 Reabilitação de incontinência esfincteriana, por biofeedback domiciliária

54.10.00.AU.00 Reabilitação de incontinência esfincteriana, por estimulação elétrica

54.10.00.AV.00 Reabilitação de incontinência esfincteriana, por estimulação elétrica domiciliária

54.10.00.AW.00 Reeducação dinâmica do pavimento pélvico

54.10.00.AX.00 Ensino de algaliação intermitente

54.11. Terapia da fala

54.11.00.AA.00 Terapia da fala

54.11.00.AB.00 Reeducação da linguagem
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54.11.00.AC.00 Reeducação da articulação verbal

54.11.00.AD.00 Reeducação da fonação

54.11.00.AE.00 Reabilitação da voz (sessão individual)

54.11.00.AF.00 Reabilitação da voz (sessões de grupo - cada sessão)

54.11.00.AG.00 Reeducação da deglutição

54.11.00.AH.00 Treino da sucção

54.11.00.AI.00 Treino de sistemas alternativos de comunicação - simples

54.11.00.AJ.00 Treino de sistemas alternativos de comunicação - complexos

54.11.00.AK.00 Qualquer dos códigos de terapia da fala quando em grupo

54.12. Terapia ocupacional

54.12.00.AA.00 Terapia ocupacional

54.12.00.AB.00 Treino de destreza manual

54.12.00.AC.00 Treino de coordenação motora

54.12.00.AD.00 Treino de grafismo

54.12.00.AE.00 Reeducação da sensibilidade

54.12.00.AF.00 Reeducação sensorial

54.12.00.AG.00 Treino de escrita à mão ou à máquina de escrever/ computador

54.12.00.AH.00 Treino de atividades de vida diária instrumental

54.12.00.AI.00 Treino de uso de dispositivos de compensação

54.12.00.AJ.00 Treino de familiares

54.13. Técnicas terapêuticas médicas

54.13.00.AA.00 Manipulação

54.13.00.AB.00 Técnicas miotensivas

54.13.00.AC.00 Infiltração

54.13.00.AD.00 Mesoterapia, aplicação manual

54.13.00.AE.00 Mesoterapia, aplicação mecânica

54.13.00.AF.00 Técnicas especiais de eletroterapia

54.14. Outras técnicas terapêuticas

54.14.00.AA.00 Execução de ligaduras funcionais ou gessos

54.14.00.AB.00 Execução de ortóteses / ajudas técnicas

54.14.00.AC.00 Reabilitação neurocognitiva (cada sessão)

54.14.00.AD.00 Reabilitação psicomotora (cada sessão)

54.14.00.AE.00 Reabilitação psicossocial (cada sessão)

54.14.00.AF.00 Reabilitação sexual (cada sessão)

55. ACUPUNCTURA

55.00.00.AA.00 Eletroacupunctura

55.00.00.AB.00 Acupunctura em outros microsistemas

55.00.00.AC.00 Desativação por punctura manual de pontos gatilho (até 5 e cada um > 5)

55.00.00.AD.00 Desativação por punctura manual de pontos gatilho com electroestimulação associada (até 5 e cada um > 5)

55.00.00.AE.00 Laserterapia raios infravermelhos aplicados à acupunctura

55.00.00.AF.00 Laserterapia de helio-neon aplicada à acupunctura

56. PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS

56.01. Cuidados anestésicos monitorizados (CAM)

56.01.01. Procedimentos na cabeça e pescoço

56.01.01.AA.00 Anestesia para procedimentos minor, superficiais, da cabeça e pescoço

56.01.01.AB.00 Anestesia para traqueotomia ou cricotiroidotomia

56.01.01.AC.00 Anestesia para procedimentos minor, mas invasivos, da cabeça e pescoço (amigdalectomia, adenoidectomia, 

miringoplastia, extrações dentárias)

56.01.01.AD.00 Anestesia para procedimentos no nariz e seios peri-nasais 

56.01.01.AE.00 Anestesia para laringoscopia em suspensão e broncoscopia
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56.01.01.AF.00 Anestesia para cirurgia com laser da via aérea 

56.01.01.AG.00 Anestesia para palatoplastia

56.01.01.AH.00 Anestesia para reparação cirúrgica de fenda palatina 

56.01.01.AI.00 Anestesia para cirurgia radical da cavidade oral

56.01.01.AJ.00 Anestesia para procedimentos no ouvido externo, médio e interno

56.01.01.AK.00 Anestesia para faringectomia 

56.01.01.AL.00 Anestesia para laringectomia

56.01.01.AM.00 Anestesia para faringo-laringetomia ou laringo-esofagectomia

56.01.01.AN.00 Anestesia para septorinoplastia, cirurgia reconstrutiva da órbita

56.01.01.AO.00 Anestesia para cirurgia corretiva dos ossos faciais incluindo reconstrução facial e prognatismo

56.01.01.AP.00 Anestesia para cirurgia da tiroide, parótida, disseção simples do pescoço

56.01.01.AQ.00 Anestesia para procedimentos oculares:

56.01.01.AR.00 a.      Sob Anestesia regional 

56.01.01.AS.00 b.      Sob Anestesia geral, em doentes > 3 anos de idade

56.01.01.AT.00 c.      Sob Anestesia geral, em doentes < 3 anos de idade

56.01.01.AU.00 Anestesia para procedimentos cranianos:

56.01.01.AV.00 a.      Cranioplastia

56.01.01.AW.00 b.      Procedimentos intracranianos não vasculares

56.01.01.AX.00 c.      Procedimentos intracranianos vasculares

56.01.02. Procedimentos no torax

56.01.02.AA.00 Anestesia para todos os procedimentos na pele e tecido subcutâneo na parede torácica

56.01.02.AB.00 Anestesia para toracoplastia (qualquer tipo) 

56.01.02.AC.00 Anestesia para cirurgia de reconstrução extensa (p.e: correção de pectus escavatum)

56.01.02.AD.00 Anestesia para mediastinoscopia

56.01.02.AE.00 Anestesia para reabertura do externo

56.01.02.AF.00 Anestesia para esofagectomia

56.01.02.AG.00 Anestesia para cirurgia torácica, não cardíaca, aberta ou por toracoscopias:

56.01.02.AH.00 a.      Lobectomia/Recessão em cunha

56.01.02.AI.00 b.      Simpaticetomia

56.01.02.AJ.00 c.      Pleurodese/Biópsia

56.01.02.AK.00 d.      Pneumectomia, Reconstrução traqueal e/ou brônquica, Procedimentos toraco-abdominais

56.01.02.AL.00 Anestesia para cirurgia cardíaca:

56.01.02.AM.00 a.      Minor (p.e: Coronary Artery Bypass Grafting (CABG), cirurgia de uma válvula)

56.01.02.AN.00 b.      Intermédia (p.e: redo case, cirurgia a mais que uma válvula, CABG e cirurgia de uma válvula)

56.01.02.AO.00 c.      Cirurgia cardíaca percutânea (p.e: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI))

56.01.02.AP.00 Anestesia para transplante cardíaco

56.01.02.AQ.00 Anestesia para transplante cardíaco e pulmonar 

56.01.03. Procedimentos na espinal medula

56.01.03.AA.00 Anestesia para procedimentos da coluna e medula cervical, via lateral, anterior ou anterolateral

56.01.03.AB.00 Anestesia para procedimentos da coluna e medula cervical, via posterior:

56.01.03.AC.00 a.      1 a 2 níveis

56.01.03.AD.00 b.      > 2 níveis

56.01.03.AE.00 Anestesia para procedimentos da coluna e medula lombar, via anterior, anterolateral ou posterior

56.01.03.AF.00 a.      1 nível

56.01.03.AG.00 b.      >1 nível

56.01.03.AH.00 Anestesia para procedimentos da coluna e medula lombar de discetomia ou descompressão

56.01.03.AI.00 Anestesia para procedimentos da coluna lombar e medula lombar de descompressão e fusão:
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56.01.03.AJ.00 a.      1 nível

56.01.03.AK.00 b.      2 níveis

56.01.03.AL.00 c.      >2 níveis

56.01.03.AM.00 Anestesia para procedimentos extensos da coluna e medula toraco-lombar / lombar de descompressão e fusão (p.e: 

cirurgia de escoliose)

56.01.03.AN.00 Anestesia para procedimentos da coluna e medula lombar, via combinada, anterior e posterior 

56.01.03.AO.00 Anestesia para procedimentos da coluna e medula intra-torácica 

56.01.03.AP.00 Anestesia para simpaticetomia toraco-lombar

56.01.03.AQ.00 Anestesia para simpaticetomia lombar

56.01.03.AR.00 Anestesia para remoção de hardware espinal

56.01.04. Procedimentos na mama

56.01.04.AA.00 Anestesia para cirurgia mamária minor (p.e: excisão de lesão simples)

56.01.04.AB.00 Anestesia para mastectomia e/ou excisão de nódulo mamário

56.01.04.AC.00 Anestesia para segmentectomia mamária com exploração dos nódulos axilares 

56.01.04.AD.00 Anestesia para mastectomia radical com esvaziamento ganglionar

56.01.04.AE.00 Anestesia para cirurgia de reconstrução mamária utilizando retalhos miocutâneos

56.01.04.AF.00 Anestesia para cirurgia plástica da mama, p.e: mamoplastia de redução ou aumento

56.01.05. Procedimentos no abdomen

56.01.05.AA.00 Anestesia para procedimentos na pele e tecido subcutâneo na parede abdominal 

56.01.05.AB.00 Anestesia para procedimentos diagnósticos do abdómen (via laparotomia ou laparoscopia)

56.01.05.AC.00 Anestesia para hernioplastias do abdómen 

56.01.05.AD.00 Anestesia para cirurgia reparadora de hérnia incisional ou de deiscência de sutura

56.01.05.AE.00 Anestesia para abdominoplastia ou lipoaspiração extensa

56.01.05.AF.00 Anestesia para cirurgia de reparação de hérnia diafragmática por via trans-abdominal

56.01.05.AG.00 Anestesia para colecistectomia laparoscópica

56.01.05.AH.00 Anestesia para procedimentos no abdómem superior via laparoscópica (p.e: Operação de Nissen, Banda Gástrica, 

Gastrectomia tipo Sleeve, By-Pass gástrico)

56.01.05.AI.00 Anestesia para gastrectomia

56.01.05.AJ.00 Anestesia para hepatectomia parcial

56.01.05.AK.00 Anestesia para hepatectomia extensa ou trisegmentectomia hepática

56.01.05.AL.00 Anestesia para pancreatectomia parcial ou total 

56.01.05.AM.00 Anestesia para o transplante hepático (recetor)

56.01.05.AN.00 Anestesia para cirurgia de remoção de tumor neuro-endócrino

56.01.05.AO.00 Anestesia para todos os procedimentos da cavidade peritoneal inferior, incluindo apendicectomia

56.01.05.AP.00 Anestesia para a ressecção intestinal incluindo a ressecção laparoscópica

56.01.05.AQ.00 Anestesia para amputação abdomino-perineal

56.01.05.AR.00 Anestesia para suprarrenalectomia 

56.01.05.AS.00 Anestesia para cirurgia de feocromocitoma

56.01.05.AT.00 Anestesia para procedimentos no ânus (p.e: hemorroidectomia, fistuletomia)

56.01.05.AU.00 Anestesia para procedimentos percutâneos em órgãos do abdómen 

56.01.06. Procedimentos em urologia

56.01.06.AA.00 Anestesia para procedimentos minor, p.e: circuncisão, exérese de lesões:

56.01.06.AB.00 a.      > 3 anos de idade

56.01.06.AC.00 b.      < 3 anos de idade

56.01.06.AD.00 Anestesia para uretroplastia, orquidopexia, cirurgia escrotal

56.01.06.AE.00 Anestesia para procedimentos endoscópicos via uretral:

56.01.06.AF.00 a.      Cistoscopia

56.01.06.AG.00 b.      Recessão trans-uretral de tumor da bexiga

56.01.06.AH.00 c.      Recessão trans-uretral da próstata

56.01.06.AI.00 d.      Ureteroscopia

56.01.06.AJ.00 Anestesia para prostatectomia radical 
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56.01.06.AK.00 Anestesia para nefrolitotomia percutânea

56.01.06.AL.00 Anestesia para procedimentos urológicos via abdominal:

56.01.06.AM.00 a.      Não cistectomia

56.01.06.AN.00 b.      Cistectomia

56.01.06.AO.00 Anestesia para amputação do pénis

56.01.06.AP.00 Anestesia para amputação do pénis e linfadenetomia

56.01.06.AQ.00 Anestesia para inserção de prótese peniana (via perineal)

56.01.06.AR.00 Anestesia para transplante renal

56.01.07. Procedimentos em obstetrícia

56.01.07.AA.00 Anestesia para amniocentese

56.01.07.AB.00 Anestesia para procedimentos obstétricos via vaginal

56.01.07.AC.00 Analgesia de parto 

56.01.07.AD.00 Anestesia geral para parto via vaginal

56.01.07.AE.00 Anestesia para cesariana

56.01.07.AF.00 Anestesia para curetagem pós-parto/dequitadura

56.01.07.AG.00 Anestesia para cesariana e histerectomia ou histerectomia nas primeiras 24 horas do puerpério

56.01.07.AH.00 Anestesia para correção de útero invertido

56.01.07.AI.00 Anestesia para reparação cirúrgica vaginal ou perineal pós-parto

56.01.07.AJ.00 Anestesia para cirurgia de gravidez ectópica

56.01.08. Procedimentos em ginecologia

56.01.08.AA.00 Anestesia para colheita de ovócitos

56.01.08.AB.00 Anestesia para procedimentos ginecológicos minor (p.e: curetagem, histeroscopia, exérese de lesões superficiais, 

labioplastia)

56.01.08.AC.00 Anestesia para suspensão uretral por incontinência urinária de esforço 

56.01.08.AD.00 Anestesia para laqueação tubar 

56.01.08.AE.00 Anestesia para laparoscopia ginecológica diagnóstica 

56.01.08.AF.00 Anestesia para colpoperineoplastia anterior e/ou posterior

56.01.08.AG.00 Anestesia para procedimentos ginecológicos major, via laparotomia ou laparoscopia:

56.01.08.AH.00 a.      Cirurgia de endometriose, cirurgia radical do ovário, histerectomia radical

56.01.08.AI.00 b.      Cirurgia tumoral

56.01.09. Procedimentos em cirurgia vascular

56.01.09.AA.00 Anestesia para procedimentos vasculares abdominais major:

56.01.09.AB.00 a.      Abertos

56.01.09.AC.00 b.      Endovasculares 

56.01.09.AD.00 Anestesia para Bypass vascular periférico

56.01.09.AE.00 Anestesia para procedimentos de shunts (p.e: diálise)

56.01.09.AF.00 Anestesia para cirurgia de varizes

56.01.09.AG.00 Anestesia para procedimentos vasculares da cabeça e pescoço:

56.01.09.AH.00 a.      Não-carotídeos

56.01.09.AI.00 b.      Carotídeos 

56.01.09.AJ.00 Anestesia para amputação

56.01.10. Procedimentos em ortopedia

56.01.10.AA.00 Anestesia para procedimentos ortopédicos minor (p.e: excisão de lesões, procedimentos no joelho, procedimentos 

no tornozelo, artroscopias, síndrome do túnel cárpico)

56.01.10.AB.00 Anestesia para procedimentos ortopédicos major, que não artroplastias (p.e: osteotomias, realinhamentos, cirurgia 

de correção do pé)

56.01.10.AC.00 Anestesia para procedimentos ortopédicos major nos tecidos moles, músculos ou nervos (p.e: ligamentoplastia do 

ligamento cruzado anterior (LCA), reparação da coifa dos rotadores)

56.01.10.AD.00 Anestesia para artroplastias minor (p.e: dedos, punho)

56.01.10.AE.00 Anestesia para artroplastias major (p.e: pé, ombro, anca, joelho)
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56.01.10.AF.00 Anestesia para artroplastia major bilateral 

56.01.10.AG.00 Anestesia para revisão de artroplastia do joelho ou anca

56.01.10.AH.00 Anestesia para procedimentos abertos nos ossos pélvicos 

56.02. Anestesia fora do bloco operatório

56.02.00.AA.00 Anestesia para procedimentos simples: 

56.02.00.AB.00 a.      Cardioversão, Electroconvulsivoterapia

56.02.00.AC.00 b.      Endoscopia digestiva incluindo biópsias não complicadas  

56.02.00.AD.00 Anestesia para endoscopia digestiva em que é requerida dilatação, colocação de stents, mucosectomia

56.02.00.AE.00 Anestesia para exames auxiliares de diagnóstico (p.e: RMN, PET, TAC)

56.02.00.AF.00 Anestesia para Procedimentos radiológicos Major:

56.02.00.AG.00 a.      Embolização não cerebral

56.02.00.AH.00 b.      Embolização cerebral

56.02.00.AI.00 c.      Stents periféricos

56.02.00.AJ.00 d.      Stents – aórticos

56.02.00.AK.00 Anestesia para Litotrícia

56.02.00.AL.00 Anestesia para ablação cardíaca/técnicas por cateter:

56.02.00.AM.00 a.      Coronariografia

56.02.00.AN.00 b.      Colocação de desfibrilhador automático ou pace-maker transvenoso/isolamento de veias pulmonares

56.02.00.AO.00 c.      Extração de elétrodos cardíacos 

56.02.00.AP.00 Anestesia para transporte inter-hospitalar: incluí a preparação, monitorização, suporte ventilatório e circulatório 

56.02.00.AQ.00 Anestesia para pressurização hiperbárica com o anestesista dentro da câmara

56.02.00.AR.00 Anestesia para pressurização hiperbárica com o anestesista fora da câmara

56.03. Anestesia nos queimados

56.03.00.AA.00 Anestesia para desbridamento de queimadura com ou sem enxerto quando área queimada é inferior a 3 % da 

superfície corporal total

56.03.00.AB.00 Anestesia para desbridamento de queimadura com ou sem enxerto quando área queimada é superior a 3 %, mas 

inferior a 10 % da superfície corporal total

56.03.00.AC.00 Anestesia para desbridamento de queimadura com ou sem enxerto quando área queimada é superior a 10 %, mas 

inferior a 20 % da superfície corporal total

56.03.00.AD.00 Anestesia para desbridamento de queimadura com ou sem enxerto quando área queimada é superior a 20 %, mas 

inferior a 30 % da superfície corporal total

56.03.00.AE.00 Anestesia para desbridamento de queimadura com ou sem enxerto quando área queimada é superior a 30 %, mas 

inferior a 40 % da superfície corporal total

56.03.00.AF.00 Anestesia para desbridamento de queimadura com ou sem enxerto quando área queimada é superior a 40 %, mas 

inferior a 50 % da superfície corporal total

56.03.00.AG.00 Anestesia para desbridamento de queimadura com ou sem enxerto quando área queimada é superior a 50 %, mas 

inferior a 60 % da superfície corporal total

56.03.00.AH.00 Anestesia para desbridamento de queimadura com ou sem enxerto quando área queimada é superior a 60 %, mas 

inferior a 70 % da superfície corporal total

56.03.00.AI.00 Anestesia para desbridamento de queimadura com ou sem enxerto quando área queimada é superior a 70 %, mas 

inferior a 80 % da superfície corporal total

56.03.00.AJ.00 Anestesia para desbridamento de queimadura com ou sem enxerto quando área queimada é igual ou superior a 80 

% da superfície corporal total

Total de Códigos 6675
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