
codigo texto índice valor relativo

13. SERVIÇOS DE IMUNOALERGOLOGIA

13.01. Provas de sensibilidade cutânea (inclui leitura e relatório)

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 0,01

13.01.00.AB.00

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 0,06

13.01.00.AD.00 Testes por picada (Prick), reação de hipersensibilidade imediata, venenos, inclui controlo positivo e diluente 0,06

13.01.00.AE.00 Testes por picada (Prick), reação de hipersensibilidade imediata, frações alergénicas de medicamentos, inclui controlo positivo e diluente0,06

13.01.00.AF.00 Testes por picada (Prick), reação de hipersensibilidade imediata, produtos biológicos ou outros medicamentos, inclui controlo positivo e diluente0,06

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  0,01

13.02.00.AB.00 Testes intradérmicos, reação de hipersensibilidade imediata a venenos, inclui controlo positivo e diluente 0,06

13.02.00.AC.00 Testes intradérmicos, reação de hipersensibilidade imediata, a frações alergénicas de medicamentos, inclui controlo positivo e diluente0,06

13.02.00.AD.00 Testes intradérmicos, reação de hipersensibilidade imediata, outros medicamentos e produtos biológicos inclui controlo positivo e diluente 0,06

Combinação sequencial e incremental de teste por picada prick e intradérmico, reação de hipersensibilidade imediata, com venenos, incluindo interpretação e relatorio 0,07

Combinação sequencial e incremental de teste por picada prick e intradérmico, reação de hipersensibilidade imediata, com fármacos ou biológicos, incluindo interpretação e relatório0,14

Combinação sequencial e incremental de teste por picada e intradermico, reação de hipersensibilidade imediata, cada extracto de aeroalergénios, incluindo interpretação e relatorio, cada teste0,01

Teste intradérmico, reação de hipersensibilidade retardada, com extracto alergénico,  , incluindo leitura, cada testes 0,07

Testes Intradérmicos - reação de hipersensibilidade tardia (inclui leitura e relatório) 0,07

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

Provas epicutâneas de contacto (Patch) (inclui leitura e relatório), cada extrato 0,14

13.03.00.AA.00 Provas epicutâneas de contacto (Patch), série standard, mínimo de 30 alergénios 0,06

13.03.00.AB.00 Provas epicutâneas de contacto (Patch), outras séries, mínimo de 8 alergénios 0,06

13.03.00.AC.00 Provas epicutâneas de contacto (Patch), a outros alergénios (cada alergénio) 0,06

13.03.00.AD.00 Provas epicutâneas de contacto (Patch), a medicamentos (cada) 0,06

13.03.00.AE.00 Provas epicutâneas de contacto (Patch), a produtos de usos próprio do doente, até 10 0,06

13.03.00.AF.00 Provas epicutâneas de contacto (Patch), a produtos de usos próprio do doente, de 11 a 20 0,06

13.03.00.AG.00 Provas de contacto de contacto a produtos de uso próprio do doente, 21 ou mais 0,06

13.04. Testes físicos (inclui leitura e relatório)

13.04.00.AA.00 Teste frio 0,06

13.04.00.AB.00 Teste calor 0,06

13.04.00.AC.00 Teste pressão 0,06

13.04.00.AD.00 Teste vibratório 0,06

13.04.00.AE.00 Teste dermográfico 0,06

13.04.00.AF.00

13.05. Provas de provocação nasal (sem rinomanometria)

13.05.00.AA.00 Inespecíficas 0,13

13.05.00.AB.00 Específicas 0,13

13.06.

13.06.00.AA.00

13.06.00.AB.00

13.07.

13.07.00.AA.00 Inespecíficas com avaliação da resposta por score clínico 1,76

13.07.00.AB.00 Avaliação da resposta por peak flow inspiratório nasal (acresce à provocação inespecífica) 0,55

13.07.00.AC.00 Avaliação da resposta por rinomanometria anterior (acresce à provocação inespecífica) 0,55

13.07.00.AD.00 Avaliação da resposta por rinomanometria posterior (acresce à provocação inespecífica) 0,55

13.07.00.AE.00 Avaliação da resposta por rinometria acústica (acresce à provocação inespecífica) 0,55

13.07.00.AF.00 Lavagem da mucosa nasal para estudo da celularidade (não inclui exame citológico) (acresce à provocação inespecífica) 0,55

13.07.00.AG.00 Específicas com avaliação da resposta por score clínico 1,76

13.07.00.AH.00 Avaliação da resposta por peak flow inspiratório nasal (acresce à provocação específica) 0,55

13.07.00.AI.00 Avaliação da resposta por rinomanometria anterior (acresce à provocação específica) 0,55

13.07.00.AJ.00 Avaliação da resposta por rinomanometria posterior (acresce à provocação específica) 0,55

13.07.00.AK.00 Avaliação da resposta por rinometria acústica (acresce à provocação específica) 0,55

13.07.00.AL.00 Lavagem da mucosa nasal para estudo da celularidade (não inclui exame citológico) (acresce à provocação específica) 0,55

13.08. Provas de provocação oftálmica (inclui relatório)

13.08.00.AA.00 Inespecíficas, cada alérgeno  0,13

13.08.00.AB.00 Específica, cada alérgeno (inclui controlo) 0,13

13.09. Provas de provocação oral (inclui relatório)

13.09.00.AA.00 Teste de provocação oral inespecífico 0,06

13.09.00.AB.00 Teste de provocação oral aberto, com medicamentos. Avaliação da resposta imediata e tardia 0,06

13.09.00.AC.00 Teste de provocação oral aberto, com alimentos ou aditivos. Avaliação da resposta imediata e tardia 0,06

13.09.00.AD.00 Teste de provocação oral ocultação, com medicamentos. Avaliação da resposta imediata e tardia 0,06

13.09.00.AE.00 Teste de provocação oral ocultação, com alimentos ou aditivos. Avaliação da resposta imediata e tardia 0,06

Teste de provocação oral com alimento ou farmaco, avaliação das primeiras duas horas 1,5

Teste de provocação oral com alimento ou farmaco, avaliação de cada hora adicional após as duas primeiras horas 1,38

13.10. Provas de provocação injetável (inclui relatório)

13.10.00.AA.00 Subcutâneo 0,17

13.10.00.AB.00 Intramuscular 0,17

13.10.00.AC.00 Endovenoso, 1ª hora 0,21

Endovenoso, cada hora após a 1ª hora 0,18

13.11. Provas de avaliação da broncomotricidade

13.11.00.AA.00 Espirometria simples (estudo dos volumes e débitos) 0,17

13.11.00.AB.00 Broncodilatadoras por espirometria simples 0,87

13.11.00.AC.00 Broncoconstritoras inespecíficas por espirometria simples 0,6



codigo texto índice valor relativo

16. SERVIÇOS ESPECIAIS DE NEUROFISIOLOGIA

16.01. Potenciais evocados

16.01.00.AA.00 Potenciais evocados visuais ("flash" ou padrão) 0,35

16.01.00.AB.00 Potenciais evocados auditivos do tronco cerebral adultos, sem curva de recrutamento 0,55

16.01.00.AC.00 Potenciais evocados somatosensitivos 0,86

16.01.00.AD.00 Potenciais evocados do nervo pudendo 2,25

16.01.00.AE.00 Potenciais evocados auditivos do tronco cerebral adultos, com curva de recrutamento 2,25

16.01.00.AF.00 Potenciais evocados somatossensitivos fora do laboratório 2,25

16.01.00.AG.00 Potenciais evocados auditivos em crianças com curva de recrutamento 2,25

16.01.00.AH.00 Potenciais evocados visuais, em crianças 2,25

16.01.00.AI.00 Potenciais motores, membros superiores (bilateral) 1,5

16.01.00.AJ.00 Potenciais motores, membros inferiores (bilateral) 1,5

16.01.00.AK.00 Potenciais motores, outros segmentos corporais 1,5

16.01.00.AL.00 Potenciais de longa latência (P 300 ou outros) 1,5

16.01.00.AM.00 Cartografia dos potenciais evocados visuais 1,08

16.01.00.AN.00 Cartografia dos potenciais evocados auditivos 1,08

16.01.00.AO.00 Cartografia dos potenciais evocados somatossensitivos 1,08

16.01.00.AP.00 Cartografia do P300 1,08

16.02. Eletromiografia

16.02.00.AA.00

16.02.00.AB.00 Eletromiografia (incluindo velocidades de condução) 1,54

16.02.00.AC.00 Estudo eletromiográfico (inclui EMG e/ou neurografia e/ou estimulação repetitiva) 1,54

16.02.00.AD.00 Estudo eletromiográfico, fora do laboratório 1,54

16.02.00.AE.00 Eletromiografia de agulha limitada a músculos específicos, com estimulador magnético 1,99

16.02.00.AF.00 Eletromiografia de fibra única 2,88

16.02.00.AG.00 Reflexo de encerramento ocular (Blink reflex) 0,59

16.02.00.AH.00 Estudo da condução do nervo frénico 1,25

16.02.00.AI.00 Macro- EMG - cada músculo 0,96

16.02.00.AJ.00 Teste de Tensilon ou similar (se realizado com controlo eletromiográfico, acresce preço do EMG) 0,53

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 termorreguladora0,96

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 passiva1,73

16.02.00.AM.00 Avaliação quantitativa da sensibilidade térmica e álgica com instrumentos específicos 0,54

16.02.00.AN.00 Avaliação quantitativa da sensibilidade vibratória com instrumento específico 0,54

16.03. Monitorização neurofisiológica

16.03.00.AA.00 Monitorização neurofisiológica peroperatória, com potenciais evocados 0,6

16.03.00.AB.00 Monitorização neurofisiológica peroperatória, de nervo 0,6

16.03.00.AC.00 Monitorização neurofisiológica peroperatória eletroencefalográfica 1,01

16.03.00.AD.00 Monitorização da Pressão intracraneana 1,08

16.03.00.AE.00 Monitorização da saturação do bolbo da jugular 1,08

16.03.00.AF.00 Monitorização transcutânea de oximetria cerebral (NIRS) 1,08

16.03.00.AG.00 Monitorização biespectral cerebral (BIS) 1,08

16.03.00.AH.00 Monitorização invasiva da oximetria cerebral (PtiO2) 16,41

16.04. Eletroencefalografia

16.04.00.AA.00 EEG de rotina (com HPP e ELI) 1,08

16.04.00.AB.00 EEG com prova de sono 1,63

16.04.00.AC.00 EEG de rotina, fora do laboratório 1,08

16.04.00.AD.00 Eletrocorticografia 1,01

16.04.00.AE.00 Vídeo EEG de 24 horas 3,08

16.04.00.AF.00 EEG de 24 horas em ambulatório 1,51

16.04.00.AG.00 Cartografia do EEG 1,08

16.04.00.AH.00 EEG de rotina (HPP E ELI) ou com prova de sono infantil < 5 anos de idade) 2,6

16.04.00.AI.00 Determinação da origem de focos epileptogéneos por técnicas de processamento de sinal 1,98



codigo texto índice valor relativo

48. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

48.01. Cabeça e Pescoço

48.01.00.AA.00 RM crânio-encefálico sem contraste 1,48

RM crânio-encefálico sem e com contraste 2,29

48.01.00.AB.00 Angio-RM encefálica sem contraste arterial 1,2

Angio-RM encefálica sem contraste venosa 1,2

48.01.00.AC.00 Angio-RM encefálica com contraste 1,2

Angio-RM dos troncos supra-aórticos sem contraste 1,2

Angio-RM dos troncos supra-aórticos com contraste 1,5

48.01.00.AD.00

48.01.00.AE.00 RM funcional, 1 paradigma ou estudo em repouso 2,54

48.01.00.AF.00

48.01.00.AG.00 Avaliação volumétrica encefálica 0,76

48.01.00.AH.00 Estudo da espessura cortical 0,76

48.01.00.AI.00

48.01.00.AJ.00

48.01.00.AK.00

48.01.00.AL.00

48.01.00.AM.00 Tensor de Difusão 0,79

48.01.00.AN.00

48.01.00.AO.00 RM da charneira crânio-vertebral 1,48

48.01.00.AP.00

48.01.00.AQ.00 RM das órbitas 1,62

48.01.00.AR.00 RM da hipófise e seio cavernoso 2,29

48.01.00.AS.00

48.01.00.AT.00

48.01.00.AU.00 RM dos ouvidos 2,29

48.01.00.AV.00 RM da face 1,35

48.01.00.AW.00 RM dos seios perinasais 1,35

48.01.00.AX.00 RM das ATMs 2,15

48.01.00.AY.00 RM do pescoço 1,35

48.01.00.AZ.00

48.01.00.BA.00

48.01.00.BB.00 RM da coluna cervical 1,48

48.01.00.BC.00 RM da coluna dorsal 1,48

48.01.00.BD.00 RM da coluna lombar 1,48

48.01.00.BE.00 RM da bacia 1,62

48.01.00.BF.00 RM das articulações sacro-ilíacas 1,62

RM da coluna sacro-coccígea 1,48

RM do plexo braquial 2,15

RM do plexo lombo-sagrado 1,46

48.02. Tórax

48.02.00.AA.00 RM do tórax 2,26

48.02.00.AB.00 Angio-RM torácica arterial 2,6

Angio-RM torácica venosa 2,6

48.02.00.AC.00

48.02.00.AD.00 RM cardíaca morfológica 2,35

48.02.00.AE.00 RM cardíaca funcional 2,35

48.02.00.AF.00 RM cardíaca, perfusão do miocárdio em repouso 2,6

48.02.00.AG.00 RM cardíaca, perfusão do miocárdio após sobrecarga farmacológica 3,75

48.02.00.AH.00 RM cardíaca, deteção de esquémia com stress cronotrópico 3,7

48.02.00.AI.00 RM cardíaca, pesquisa de realce tardio 2,35

48.02.00.AJ.00 RM cardíaca, coronariografia 3D 2,6

48.02.00.AK.00

48.02.00.AL.00

48.02.00.AM.00

48.02.00.AN.00

48.03. Mama

48.03.00.AA.00 RM mamária 3,3

48.04. Abdómen e Pélvis

48.04.00.AA.00 RM do abdómen superior 2,2

48.04.00.AB.00 RM do aparelho urinário (UroRM) 3,66

48.04.00.AC.00 RM pélvica 2,2

48.04.00.AD.00 RM do pavimento pélvico 1,46



48.04.00.AE.00 RM colangio (CPRM) 2,99

48.04.00.AF.00 RM enterografia 3,66

48.04.00.AG.00 RM enteroclise 3,69

48.04.00.AH.00 RM defecografia 2,2

48.04.00.AI.00 RM prostática multiparamétrica 3,2

Angio-RM dos vasos abdominais arteriais (com e/ou sem contraste) 2,59

Angio-RM dos vasos abdominais venosos (com e/ou sem contraste) 2,59

48.05. Membro superior

48.05.00.AA.00 RM do membro superior, cada segmento 2,15

48.05.00.AB.00 RM de qualquer articulação do membro superior 2,15

Angio-RM do membro superior (cada membro) com ou sem contraste 2,61

RM linfografia membro superior (cada membro) 2,52

48.06. Membro inferior

48.06.00.AA.00 RM do membro inferior, cada segmento 2,15

48.06.00.AB.00

48.06.00.AC.00 RM de qualquer articulação do membro inferior 2,15

Angio-RM do membro inferior (cada membro) com ou sem contraste 2,61

RM linfografia membro inferior (cada membro) 2,61

48.07. Exames Especiais

48.07.00.AA.00 RM fetal Neurorradiologia 3

RM fetal Radiologia/corpo 3

48.07.00.AB.00 RM de corpo inteiro 8,01

48.07.00.AC.00 Artrografia por RM (cada articulação) 4,53

Virtópsia por RM Neurorradiologia 2

Virtópsia por RM Radiologia/corpo 4

48.08. Procedimentos especiais

48.08.00.AA.00 RM, adicional de processamento multiplanar/3D 0,79

48.08.00.AB.00

48.08.00.AC.00

RM, adicional de Ango-RM encefálica com contraste dinâmico/4D 2,27

RM, adicional de Ango-RM do ráquis 1,8

RM, adicional de estudo de suscetibilidade magnética

RM, adicional de vessel wall imaging 1

RM, adicional de estudo de hidrópsias

48.08.00.AD.00 RM, adicional de quantificação de técnicas de contraste fase 0,25

48.08.00.AE.00 RM, adicional para estudo da dinâmica do L.C.R. 2,31

48.08.00.AF.00 RM, adicional para estudo dinâmico da coluna, cada segmento 1

RM, adicional estudo mielográfico 1,78

RM, adicional sialo-RM 0,2

RM, adicional estudo com contraste dinâmico 0,25

48.08.00.AG.00

48.08.00.AH.00 RM, adicional para avaliação de fluxos 4D ("4D flow") 2,27

48.08.00.AI.00 RM, adicional para avaliação do T1 e / ou T2 mapping 0,25

48.08.00.AJ.00

RM, adicional utilização de gating cardíaco 0,25

48.08.00.AL.00

48.08.00.AM.00 RM, adicional de espectroscopia in vivo 1,4

48.08.00.AN.00 RM, adicional de estudo por difusão 0,25

48.08.00.AO.00 RM, adicional de estudo de perfusão 0,25

RM, adicional de estudo de perfusão arterial spin labeling (ASL) 0,25

48.08.00.AP.00

48.08.00.AQ.00 RM, adicional de mapeamento cortical 0,25

48.08.00.AR.00

48.08.00.AS.00

48.08.00.AT.00 RM, apoio a gestos de intervenção 1,5

RM, apoio e monitorização de ablação percutânea térmica 2

RM, estudo comparativo (multiplicar por) x1,5

RM, idade pediátrica (multiplicar por) x1,5

RM, adicional para etsudo dinâmico articular 1

RM, adicional por elastografia 1,1

RM, adicional pós-processamento em sotware dedicado 0,25

RM, adicional por sedação/anestesia (multiplicar por) x2



codigo texto índice valor relativo

47. TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTORIZADA

47.01. Cabeça e Pescoço

47.01.00.AA.00 TC do crânio 0,85

47.01.00.AB.00

47.01.00.AC.00 TC encefálica com estudos dos canais auditivos internos 1,45

47.01.00.AD.00 TC das órbitas 1,45

47.01.00.AE.00 TC da sela turca 1,45

47.01.00.AF.00

47.01.00.AG.00 TC dos ouvidos 1,45

47.01.00.AH.00 TC dos seios perinasais 0,85

47.01.00.AI.00 TC maxilo-facial 0,85

47.01.00.AJ.00 TC dentário para implantologia (cada maxilar) 0,85

47.01.00.AK.00 TC das ATM 0,85

47.01.00.AL.00 TC do pescoço (partes moles) 1,62

47.01.00.AM.00 TC da laringe 1,62

47.01.00.AN.00 TC da faringe 1,62

47.01.00.AO.00 TC pescoço com protocolo 4D - avaliação de paratiroides 1,75

Angio-TC dos troncos supraórticos 2,54

Angio-TC intracraniana arterial 2,54

Angio-TC intracraniana venosa 2,54

Angio-TC multifásica 4D (a utilizar independente da região a estudar quando se faz pelo menos 3 aquisições 

vasculares consecutivas)
4,29

Cisternografia por TC 1,19

47.02. Coluna Vertebral e Bacia

47.02.00.AA.00 TC da coluna cervical 1,07

47.02.00.AB.00 TC da coluna dorsal 1

47.02.00.AC.00 TC da coluna lombar 1

47.02.00.AD.00 TC da coluna sacro-coccígea 1,09

47.02.00.AE.00 TC da bacia 1,09

47.02.00.AF.00 TC das articulações sacro-ilíacas 1,09

TC da charneira craneo-vertebral (occipital-C3) 1,07

TC da charneira dorso-lombar (D10-L2) 1

TC da charneira lombo-sagrada (L4-S2) 1

47.03. Tórax (pulmonar e cardíaca)

47.03.00.AA.00 TC do tórax 1,38

47.03.00.AB.00 Angio-TC do tórax (não coronário) 1,82

47.03.00.AC.00

47.03.00.AD.00 TC cardíaca - score de cálcio 1,37

47.03.00.AE.00 Angio-TC para estudo de patologia congénita 4,37

47.03.00.AF.00 TC cardíaca – coronariografia por TC (Angio-TC) 2,33

47.03.00.AG.00 TC cardíaca avaliação de isquémia – perfusão miocardica 3,19

47.03.00.AH.00

47.04. Abdómen e Pélvis

47.04.00.AA.00 TC do abdómen superior 1,4

47.04.00.AB.00 Angio-TC aorta abdominal 1,82

47.04.00.AC.00 Angio-TC de vasos abdominais (abdomen superior, exclui pélvis) 2,4

47.04.00.AD.00 TC pélvica 1,22

47.04.00.AE.00 TC, enteroclise 2,5

47.04.00.AF.00 TC, enterografia 2,5

47.04.00.AG.00 TC, colonografia (colonoscopia virtual) 2,5

47.04.00.AH.00 TC do aparelho urinário (Uro-TC) 2,62

47.05. Membros

47.05.00.AA.00 TC do membro superior 1,22

47.05.00.AB.00 TC do membro inferior 1,22

Angio-TC de um membro 1,9

47.05.00.AC.00 Angio-TC dos dois membros inferiores 3,08

47.05.00.AD.00 TC articular, cada articulação 1,22

47.05.00.AE.00 TC para medições, cada articulação 2,01

47.05.00.AF.00

47.05.00.AG.00 TC, artrografia (artro-TC) 3,6

47.06. Técnicas Híbridas

47.06.00.AA.00 TC-PET 2,5

47.07.

47.07.00.AA.00

47.07.00.AB.00

47.07.00.AC.00

47.08. Complementos

47.08.00.AA.00 TC, adicional de pós processamento 0,79

47.08.00.AB.00 TC, adicional de cálculo volumétrico 0,79

47.08.00.AC.00 TC, adicional de injeção intra-tecal (mielo-TC)

47.08.00.AD.00

47.08.00.AE.00 TC, adicional de estudo de perfusão 0,79

47.08.00.AF.00 TC, adicional de estereotaxia 1,21

47.08.00.AG.00 TC, apoio a gestos de intervenção 3,99

47.08.00.AH.00 TC, apoio a outros procedimentos 3,99

47.08.00.AI.00 TC, adicional associado à realização de exame em criança (multiplicar por) x1,50

47.08.00.AJ.00 TC, adicional à utilização de gating cardíaco (não pode ser utilizado conjuntamente com os códigos de TC cardíaco) 0,58

47.08.00.AK.00 TC espectral (multi-energia) (multiplicar por) x1,15

TC adicional estudo comparativo (multiplicar por) x1,50

TC autópsia virtual 2,5

TC adicional para estudo articular 4D (por articulação) 0,79

TC adicional para estudo dinâmico articulado (por articulação) 0,79

TC adicional com anestesia x 1,5

TC adicional 3D rendering 0,2



codigo texto índice valor relativo

44. RADIODIAGNÓSTICO

44.01. Cabeça e Pescoço

44.01.00.AA.00 Crânio, uma incidência 0,24

44.01.00.AB.00 Crânio, duas incidências 0,34

44.01.00.AC.00 Sela turca 0,19

44.01.00.AD.00 Órbita, duas incidências 0,28

44.01.00.AE.00 Buracos óticos 0,21

44.01.00.AF.00

44.01.00.AG.00 Canal auditivo interno, completo 0,34

44.01.00.AH.00 Globo ocular, deteção de corpo estranho 0,17

44.01.00.AI.00 Mastóides, uma incidência 0,18

44.01.00.AJ.00 Mastóides, duas incidências 0,34

44.01.00.AK.00 Seios perinasais, uma incidência 0,17

44.01.00.AL.00 Seios perinasais, duas incidências 0,17

44.01.00.AM.00 Seios perinasais, três incidências 0,25

44.01.00.AN.00 Ossos da face, uma incidência 0,19

44.01.00.AO.00 Ossos da face, duas incidências 0,26

44.01.00.AP.00 Ossos próprios do nariz cada incidência 0,17

44.01.00.AQ.00 Arcadas zigomáticas, uma incidência bilateral simultânea 0,19

44.01.00.AR.00 Arcadas zigomáticas, uma incidência unilateral 0,19

44.01.00.AS.00 Articulações temporo-maxilares boca aberta e fechada, unilateral 0,18

44.01.00.AT.00 Articulações temporo-maxilares boca aberta e fechada bilateral 0,24

44.01.00.AU.00 Radiografia dos dentes em filme intra-oral 0,1

44.01.00.AV.00 Radiografia dos dentes, exame parcial, cavidade oral incompleta 0,16

44.01.00.AW.00 Ortopantomografia 0,2

44.01.00.AX.00 Telerradiografia do crânio perfil para cefalometria 0,17

44.01.00.AY.00

44.01.00.AZ.00

44.01.00.BA.00 Mandíbula, uma incidência 0,18

44.01.00.BB.00 Mandíbula, duas incidências 0,25

44.01.00.BC.00 Glândulas salivares para deteção de cálculos, uma incidência 0,17

44.01.00.BD.00 Cavum faríngeo, uma incidência 0,17

44.01.00.BE.00 Pescoço, partes moles, uma incidência 0,17

44.01.00.BF.00 Pescoço, partes moles, duas incidências 0,17

44.01.00.BG.00 Exames de cabeça e pescoço, cada incidência a mais 0,19

44.01.01. Exames especiais de cabeça e pescoço

44.01.01.AA.00 Mielografia fossa posterior 1,19

44.01.01.AB.00 Cisternografia 1,19

44.01.01.AC.00 Dacriocistografia por angiografia de subtração digital 1,1

44.01.01.AD.00

44.01.01.AE.00 Artrografia das articulações temporo-maxilares 2,08

44.01.01.AF.00

44.01.01.AG.00 Sialografia por angiografia se subtração digital 1,63

44.01.01.AH.00 Pescoço, faringe ou laringe, incluindo fluoroscopia e / ou amplificação 1,43

44.01.01.AI.00 Laringografia com contraste 1,43

44.02. Coluna vertebral e bacia

44.02.00.AA.00 Charneira crânio-vertebral, duas incidências 0,22

44.02.00.AB.00 Coluna cervical, duas incidências 0,22

44.02.00.AC.00 Coluna cervical, quatro incidências 0,31

44.02.00.AD.00 Coluna cervical, inclinações laterais 0,22

44.02.00.AE.00 Coluna cervical, hiperflexão e hiperextensão 0,22

44.02.00.AF.00 Coluna transição cervico-torácica, duas incidências 0,22

44.02.00.AG.00 Coluna dorsal, duas incidências 0,22

44.02.00.AH.00 Coluna transição dorso-lombar, duas incidências 0,22

44.02.00.AI.00 Coluna lombar, duas incidências 0,22

44.02.00.AJ.00 Coluna lombar em carga, duas incidências 0,35

44.02.00.AK.00 Coluna lombar, quatro incidências 0,35

44.02.00.AL.00 Charneira lombo-sagrada, duas incidências 0,22

44.02.00.AM.00 Coluna sagrada, duas incidências 0,22

44.02.00.AN.00 Coluna lombo-sagrada, inclinações laterais 0,22

44.02.00.AO.00 Coluna lombo-sagrada, hiperflexão e hiperextensão 0,22

44.02.00.AP.00 Coluna lombo-sagrada em carga, duas incidências 0,35

44.02.00.AQ.00 Bacia 0,21

44.02.00.AR.00 Bacia em carga 0,21

44.02.00.AS.00 Pelvimetria 0,34

44.02.00.AT.00 Articulações sacro-ilíacas, uma incidência bilateral 0,19

44.02.00.AU.00 Articulação sacro-ilíaca, uma incidência unilateral 0,17

44.02.00.AV.00 Sacro e cóccix, duas incidências 0,17

44.02.00.AW.00 Radiografia da coluna, filme extralongo, uma incidência equipamento adicional 0,31

44.02.00.AX.00 Radiografia da coluna, filme extralongo, duas incidências 0,41

44.02.00.AY.00 Exames de coluna, cada incidência a mais 0,15

44.02.01. Exames especiais da coluna vertebral

44.02.01.AA.00 Mielografia suboccipital, com contraste 1,19



44.02.01.AB.00

44.02.01.AC.00 Mielografia latero-cervical, com contraste 0,91

44.02.01.AD.00

44.02.01.AE.00 Mielografia lombar com contraste 0,83

44.02.01.AF.00 Discografia cervical ou torácica, supervisão e interpretação radiológica 1,16

44.02.01.AG.00

44.02.01.AH.00 Discografia lombar 0,83

44.02.01.AI.00 Artrografia das inter-apofisárias posteriores lombares 2,08

44.03. Tórax

44.03.00.AA.00 Tórax, cada incidência 0,22

44.03.00.AB.00

44.03.00.AC.00 Grelha costal unilateral, uma incidência 0,22

44.03.00.AD.00 Grelha costal unilateral, duas incidências 0,27

44.03.00.AE.00 Grelha costal bilateral, uma incidência 0,29

44.03.00.AF.00 Grelha costal bilateral, duas incidências 0,32

44.03.00.AG.00 Esterno, uma incidência 0,2

44.03.00.AH.00 Esterno, duas incidências 0,22

44.03.00.AI.00 Articulação esterno-clavicular unilateral, uma incidência 0,2

44.03.00.AJ.00 Articulação esterno-clavicular unilateral, duas incidências 0,22

44.03.00.AK.00 Exames de tórax, cada incidência a mais 0,18

44.03.00.AL.00 Controlo por fluoroscopia 0,54

44.04. Mama

44.04.00.AA.00 Mamografia bilateral, duas incidências por mama 1

44.04.00.AB.00 Galactografia 2,79

44.04.00.AC.00 Mamografia da peça operatória 0,16

44.04.00.AD.00 Estereotaxia, apoio a gestos de intervenção fazer remissivo para radiologia de intervenção 0,54

44.04.00.AE.00 Mamografia unilateral, duas incidências 0,81

44.04.00.AF.00 Marcação pré-operatória (radiologia de intervenção) 1,35

44.04.00.AG.00 Tomossíntese 1,6

44.04.00.AH.00 Mamografia de contraste, adicional à mamografia 1,53

44.04.00.AI.00 Mamografia, cada incidência a mais 0,45

44.05. Abdómen e trato digestivo

44.05.01. Abdómen e Pélvis

44.05.01.AA.00 Abdómen simples, uma incidência 0,23

44.05.01.AB.00 Abdómen simples, cada incidência mais 0,18

44.05.01.AC.00 Faringografia 0,59

44.05.01.AD.00 Estudo da deglutição e / ou esófago com cinerradiografia ou com registo vídeo 1,1

44.05.01.AE.00 Trânsito esofágico 1,24

44.05.01.AF.00 Trânsito gastro-duodenal contraste simples (com ou sem pesquisa de hérnia do hiato) 1,24

44.05.01.AG.00 Trânsito gastro-duodenal contraste simples, por sonda de gastrostomia percutânea 1,24

44.05.01.AH.00 Trânsito gastro-duodenal duplo contraste (com ou sem pesquisa de hérnia do hiato) 1,24

44.05.01.AI.00 Controlo de banda gástrica 1,27

44.05.01.AJ.00 Trânsito do intestino delgado (por ingestão) 1,36

44.05.01.AK.00 Trânsito do intestino delgado (por enteroclise) 1,11

44.05.01.AL.00 Clister opaco 1,24

44.05.01.AM.00 Clister com duplo contraste 1,56

44.05.01.AN.00 Clister por estoma cutâneo 1,56

44.05.01.AO.00 Defecografia 0,95

44.05.01.AP.00 Estudo do tempo de trânsito intestinal com marcadores radiopacos (acresce RX do abdómen) 1,04

44.05.01.AQ.00 Vídeodefecografia 0,95

44.05.01.AR.00 Clister terapêutico, para redução de invaginação ou ileos meconial 2,59

44.05.01.AS.00 Colangiografia por dreno externo (Kehr) 1,96

44.05.01.AT.00 Colangiografia per-operatória 2,17

44.06. Aparelho genito-urinário

44.06.00.AA.00 Radiografia simples da pélvis 0,23

44.06.00.AB.00 Urografia endovenosa (inclui contraste) 0,49

44.06.00.AC.00

44.06.00.AD.00 Cistografia descendente, três incidências 1,18

44.06.00.AE.00 Uretrocistografia ascendente com estudo pós-miccional (inclui contraste) 1,22

44.06.00.AF.00 Cavernosografia dinâmica 1,71

44.06.00.AG.00 Pielografia descendente unilateral 1,06

44.06.00.AH.00 Vasografia (deferentografia) 0,95

44.06.00.AI.00 Uretrocistografia retrógrada 1,22

44.06.00.AJ.00 Vaginografia 1,19

44.06.00.AK.00 Cistoureterografia retrógrada com estudo de refluxo vesico-ureteral e estudo per-miccional (inclui contraste) 1,79

44.06.00.AL.00 Cistografia, com trajeto estabelecido, supervisão radiológica e interpretação 0,89

44.06.00.AM.00 Histerossalpingografia, supervisão radiológica e interpretação 2,04

44.06.00.AN.00

44.07. Esqueleto apendicular

44.07.01. Membros superiores

44.07.01.AA.00 Clavícula, uma incidência 0,16

44.07.01.AB.00 Clavícula, duas incidências 0,32

44.07.01.AC.00 Omoplata, uma incidência 0,17

44.07.01.AD.00 Omoplata, duas incidências 0,34



44.07.01.AE.00 Ombro, uma incidência 0,15

44.07.01.AF.00 Ombro, duas incidências 0,18

44.07.01.AG.00 Articulação acrómio-clavicular, cada incidência 0,2

44.07.01.AH.00 Articulação acrómio-clavicular, bilateral 0,4

44.07.01.AI.00 Braço, duas incidências 0,16

44.07.01.AJ.00 Cotovelo, duas incidências 0,15

44.07.01.AK.00 Antebraço, duas incidências 0,16

44.07.01.AL.00 Punho, duas incidências 0,16

44.07.01.AM.00 Mão, duas incidências 0,16

44.07.01.AN.00 Dedos da mão, duas incidências 0,13

44.07.01.AO.00 Membro superior de criança, mínimo duas incidências 0,16

44.07.01.AP.00 Idade óssea (mão e punho) 0,35

44.07.01.AQ.00 Membros superiores, cada incidência a mais 0,17

44.07.02. Membros inferiores

44.07.02.AA.00 Anca unilateral, uma incidência 0,18

44.07.02.AB.00 Anca unilateral, duas incidências 0,22

44.07.02.AC.00 Anca bilateral, uma incidência 0,22

44.07.02.AD.00 Anca bilateral, duas incidências 0,29

44.07.02.AE.00 Anca bilateral em carga, uma incidência 0,22

44.07.02.AF.00 Coxa, duas incidências 0,18

44.07.02.AG.00 Joelho, duas incidências 0,16

44.07.02.AH.00 Joelhos em carga, duas incidências 0,16

44.07.02.AI.00 Estudo axial da rótula, uma incidência 0,16

44.07.02.AJ.00 Estudo axial da rótula, três incidências 0,22

44.07.02.AK.00 Perna, duas incidências 0,16

44.07.02.AL.00 Tornozelo, duas incidências 0,16

44.07.02.AM.00 Tornozelo em carga, duas incidências 0,16

44.07.02.AN.00 Pé, duas incidências 0,16

44.07.02.AO.00 Pé em carga, duas incidências 0,16

44.07.02.AP.00 Calcâneo, duas incidências 0,16

44.07.02.AQ.00 Dedos do pé, duas incidências 0,13

44.07.02.AR.00 Membros inferiores de criança, duas incidências 0,16

44.07.02.AS.00 Membros inferiores em filme extralongo 0,34

44.07.02.AT.00 Radiometria dos membros inferiores por segmentos articulares 0,61

44.07.02.AU.00 Membros inferiores, cada incidência a mais 0,18

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 2,38

44.08.00.AD.00 Artrografia do cotovelo 2,69

44.08.00.AE.00 Artrografia do punho 2,83

44.08.00.AF.00 Artrografia da mão 2,38

44.08.00.AG.00 Artrografia da anca 2,88

44.08.00.AH.00 Artrografia do joelho 2,38

44.08.00.AI.00 Artrografia do tornozelo 2,34

44.08.00.AJ.00 Artrografia do pé 2,38

44.08.00.AK.00 Artografia das inter-apofisárias lombares 2,38

44.08.00.AL.00 Fistulografia 2,09

44.08.00.AM.00 Radiografia da peça operatória 0,16

44.08.00.AN.00

44.09. Radiologia, apoios

44.09.00.AA.00 Radiologia, apoio no bloco operatório 0,3

44.09.00.AB.00 Radiologia, adicional associado à realização de exame no internamento (multiplicar por) x1,35

44.09.00.AC.00 Radiologia, apoio de radioscopia no serviço de Radiologia 0,3

44.09.00.AD.00

44.09.00.AE.00

44.09.00.AF.00 Radiologia, adicional associado à realização de exame em criança (multiplicar por) x1,25

44.09.00.AG.00 Radiologia, adicional associado à realização de exame contrastado em criança x2

44.09.00.AH.00 Radiologia, apoio para CPRE 0,3

44.09.00.AI.00

44.09.00.AJ.00

44.09.00.AK.00

44.10. Tomografias clássicas (convencionais)

44.10.00.AA.00 Tomografia, cada plano 0,58



13.11.00.AD.00 Broncoconstritoras específicas (cada) por espirometria simples 0,6

13.11.00.AE.00 Mecânica ventilatória simples (volumes, incluindo o residual + débitos + resistência das vias aéreas), com idade ≥ 6 anos 0,26

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 anos0,48

13.11.00.AG.00 Mecânica ventilatória simples (estudo de volumes, incluindo o volume residual + débitos + resistência das vias aéreas), em crianças ≤ 2 anos0,41

13.11.00.AH.00 Mecânica ventilatória com prova de broncodilatação em ≥ 6 anos 0,48

13.11.00.AI.00 Mecânica ventilatória com prova de broncodilatação em crianças > 2 e < 6 anos 0,48

13.11.00.AJ.00 Mecânica ventilatória com prova de provocação inalatória inespecífica 0,48

13.11.00.AK.00 Mecânica ventilatória com prova de provocação inalatória específica 0,48

13.11.00.AL.00 Broncodilatadoras por mecânica ventilatória 0,48

13.11.00.AM.00 Broncoconstritoras inespecíficas por mecânica ventilatória 0,48

13.11.00.AN.00 Broncoconstritoras específicas (cada) por mecânica ventilatória 0,48

Determinação da resistência das vias aéreas por método oscilométrico de oclusão intermitente 0,26

Prova de exercício com avaliação de parâmetros cardiorrespiratórios em bicicleta / tapete ergonómica 0,7

Determinação do óxido nítrico expirado 0,52

Determinação do débito expiratório máximo instantâneo (peak flow) 0,52

Capacidade de difusão (acresce à espirometria ou mecânica) 0,19

Estudo da expetoração induzida (não inclui estudo do líquido de lavagem broncoalveolar, exame citológico) 0,26

Oximetria transcutânea

Colheita para avaliação de gases sangue arterial 0,32

Equilíbrio ácido-base (pH, pCO2, pO2, SatO2, CO2, ...) 0,32

Interpretação e relatório do exame (acresce à avaliação funcional) 0,52

13.12. Imunoterapia (inclui monitorização e vigilância médica)

13.12.00.AA.00 Aplicação de uma injeção de extratos alergénicos 0,06

13.12.00.AB.00 Aplicação de duas ou mais injeções de extratos alergénicos 0,06

Aplicação de uma injeção de extratos alergénicos, incluindo a provisão do alergénio 0,06

Aplicação de duas injeções de extratos alergénicos, incluindo a provisão do alergénio 0,09

13.12.00.AC.00 Aplicação de uma injeção de veneno de himenóptero 0,06

13.12.00.AD.00 Aplicação de duas injeções de veneno de himenóptero 0,09

Aplicação de três injeções de veneno de himenóptero 0,12

Aplicação de quatro injeções de veneno de himenóptero 0,15

Aplicação de cinco injeções de veneno de himenóptero 0,18

13.12.00.AE.00 Aplicação de extratos de aeroalergenos por método de “rush”, mínimo de duas injeções em concentrações crescentes 0,06

13.12.00.AF.00 Aplicação de extratos de veneno de himenópteros, por método de “rush”, mínimo de duas injeções em concentrações crescentes  0,06

Aplicação de uma injeção de extratos alergénicos, incluindo a provisão do alergénio, a supervisão da preparação, dose única administrada de uma vez)(especificar o número de frascos)  0,06

Aplicação de uma injeção de imunoterapia com alergénio, incluindo a provisão do alergénio, a supervisão da preparação (especificar o número de doses); injecção única de veneno de himenóptero.  0,06

Aplicação de uma injeção de imunoterapia com alergénio, incluindo a provisão do alergénio, a supervisão da preparação (especificar o número de doses); Duas injecções de veneno de himenóptero0,06

Aplicação de uma injeção de imunoterapia com alergénio, incluindo a provisão do alergénio, a supervisão da preparação (especificar o número de doses); Três injecções de veneno de himenóptero0,06

Aplicação de uma injeção de imunoterapia com alergénio, incluindo a provisão do alergénio, a supervisão da preparação (especificar o número de doses); Quatro injecções de veneno de himenóptero0,06

Aplicação de uma injeção de imunoterapia com alergénio, incluindo a provisão do alergénio, a supervisão da preparação (especificar o número de doses); Cinco injecções de veneno de himenóptero0,06

13.12.00.AG.00 Aplicação de extratos alergénicos por método de “rush” por via sublingual 0,06

Supervisão da preparação e provisão de antigénios para imunoterapia com alergénios, única ou múltipla, especificar o número de doses 0,06

Extrato total de corpo de insecto ou outro artrópode ( por dose administrada) 0,06

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

13.13.00.AA.00 Administração de terapêuticas biológicas (sc) 0,17

13.13.00.AB.00 Administração de Imunoglobulinas (sc) 0,17

13.13.00.AC.00 Administração de Imunoglobulinas (ev) 0,21

13.13.00.AD.00 Administração de vacinas em ambiente hospitalar, em doentes < 18 anos 0,17

Administração de vacinas em ambiente hospitalar, em doentes < 18 anos, cada dose adicional 0,15

Administração de vacinas em ambiente hospitalar, em doentes ≥ 18 anos, uma vacina ou combinação 0,17

Administração de vacinas em ambiente hospitalar, em doentes ≥ 18 anos, cada dose adicional 0,15

13.13.00.AE.00 Administração de outras terapêuticas (sc) 0,17

13.13.00.AF.00 Administração de outras terapêuticas (ev) 0,18

13.14. Dessensibilização (inclui monitorização e vigilância médica)

13.14.00.AA.00 Dessensibilização rápida a medicamentos, com mínimo de 3h 0,06

13.14.00.AB.00 Dessensibilização rápida a medicamentos, com mínimo de 6h 0,06

13.14.00.AC.00 Dessensibilização rápida a medicamentos, com mínimo de 9h 0,06

13.14.00.AD.00 Dessensibilização rápida a medicamentos, cada hora subsequente 0,06

13.14.00.AE.00 Dessensibilização a alimentos, com mínimo de 3h 0,06

13.14.00.AF.00 Dessensibilização a alimentos, com mínimo de 6h 0,06

13.14.00.AG.00 Dessensibilização a alimentos, com mínimo de 9h 0,06

13.14.00.AH.00 Dessensibilização a alimentos, cada hora subsequente 0,06

Dessensibilização rápida, cada hora 2,01

Determinação do óxido nítrico expirado 0,26


