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PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A AIACE-PT E A 
 

FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD 
 

PARA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE  
 
 

 
Com data de 24 de Setembro de 2013, a nossa Associação celebrou um Protocolo com a Fundação 
Champalimaud, em Lisboa, tendo em vista a prestação de cuidados de saúde. São abrangidos por 
este Contrato os beneficiários do Regime Comum de Seguro de Doença (RCAM) da União 
Europeia.  
 
Com este protocolo os colegas beneficiarão de cerca de 50% de desconto sobre a tabela de preços 
de particulares da instituição. 
 
Para acederem aos serviços do Centro Clínico Champalimaud, os colegas terão de apresentar o 
cartão de associado da AIACE-PT ou o atestado de cobertura. Para exames ou tratamento de valor 
elevado, será aceite o termo de responsabilidade ("prise en charge") emitido pelo RCAM em nome 
da Fundação Champalimaud. 
 
Em anexo a esta Nota Informativa enviamos uma apresentação das unidades do Centro Clínico 
Champalimaud que inclui o corpo clínico e a tabela dos serviços disponíveis, assim como uma 
breve explicação sobre como aceder aos respectivos serviços. 
 
Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido junto da AIACE-PT.  
 
 
 
 
Nota: Este Protocolo não põe em causa o direito dos beneficiários do RCAM  escolherem outra 
entidade hospitalar. 
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APRESENTAÇÃO DO CENTRO CLÍNICO 

CHAMPALIMAUD 

 

Unidades/Serviços 

Médicos do Corpo Clinico 

Valências/Actos Médicos Praticados 
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 A Fundação Champalimaud 

 

A Fundação Champalimaud é um centro de investigação científica multidisciplinar, 

translacional e de referência no campo da biomedicina. Este Centro garante todas as 

condições para que investigadores e académicos, nacionais e estrangeiros, desenvolvam 

projectos de excelência nas áreas das neurociências e da oncologia. 

Para prosseguir estes objectivos a Fundação optou por um modelo de eficácia 

comprovada: a investigação translacional, ou seja, fazendo permanentemente a ponte 

entre a investigação básica e a investigação clínica, assegurando que as descobertas 

científicas e as novas tecnologias se aplicam no desenvolvimento e no ensaio de soluções 

para os problemas clinicamente relevantes. Desta ligação íntima entre cientistas e médicos, 

entre investigação e tratamento, nasce mais rapidamente a resposta para os problemas 

que afligem as pessoas. 

A Fundação Champalimaud já deu passos importantes na concretização do seu programa 

do cancro. Neste momento existem cientistas Champalimaud em três grandes instituições 

norte-americanas (universidades de Princeton, Harvard e Cornell), que são das mais 

prestigiadas no mundo científico, a investigar, a publicar e a formar outros cientistas que irão 

contribuir com o seu saber e experiência para a instalação do Programa de Metástases em 

Lisboa. Será o primeiro Centro mundial dedicado exclusivamente à investigação, prevenção 

e tratamento de metástases.  

Para que possa desenvolver a sua actividade clinica, a Fundação abriu no mês de 

Setembro, o Centro Clinico Champalimaud dedicado à investigação e tratamento de 

cancro. 
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 O Centro Clínico Champalimaud 

 

O Centro Clínico Champalimaud tem como missão 

dedicar-se à investigação em oncologia em paralelo 

com actividade clínica, recorrendo às mais 

avançadas modalidades de diagnóstico e 

tratamento das doenças oncológicas e à introdução 

de tecnologias inovadoras, tanto no diagnóstico 

como no tratamento de diversos tipos de cancro.  

As condições ímpares de que o Centro Clínico dispõe para o desenvolvimento paralelo de 

investigação fundamental em oncobiologia e a condução de investigação clínica, 

proporcionam um ambiente propício para uma fácil e frequente interacção entre 

investigadores básicos e especialistas em diversas áreas da oncologia. Esta interacção 

facilita uma rápida transferência entre novos conhecimentos emergentes da investigação 

fundamental sobre os mecanismos de doença e as suas potenciais aplicações clínicas. 

 

Com uma enorme capacidade instalada, o Centro Clinico Champalimaud, sendo uma 

unidade essencialmente ambulatória compreende os seguintes serviços clínicos:  

• Consulta externa multidisciplinar; 

• Hospital de Dia de Quimioterapia; 

• Serviço de Radioterapia; 

• Serviço de Radiologia; 

• Serviço de Medicina Nuclear; 

• Serviço de Patologia morfológica e experimental; 

• Laboratório de Patologia Clínica; 

• Farmácia Hospitalar; 

• Sector para atendimento não programado de doentes ambulatórios; 

• Serviço de Investigação Clínica; 

• Banco de tumores; 

• Centro de Diagnóstico Precoce. 

 

Numa primeira fase as áreas de internamento, bloco operatório, recobro e cuidados 

intensivos são garantidas através de uma parceria com uma unidade privada de referência 

em Lisboa. 
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O Centro Clínico dispõe de infra-estruturas e tecnologias avançadas para desenvolver as 

suas actividades clínicas e de investigação tendo como base: 

• Organização de unidades multidisciplinares de patologia, constituídas por especialistas 

nacionais e internacionais com vista à optimização de estratégias de diagnóstico e 

tratamento de determinados tipos de cancro; 

• Orientação da sua actividade centrada no doente, com vista à melhor utilização dos 

recursos disponíveis na rápida satisfação das necessidades e na preservação da 

qualidade de vida dos doentes. 

 

A organização das unidades multidisciplinares de patologia prevê a sua diferenciação por 

tipos de neoplasias/patologia e inclui: 

• Unidade da Mama 

• Unidade de Ginecologia 

• Unidade da Próstata, Rim e Vias Urinárias  

• Unidade de Digestivo 

• Unidade de Pulmão 

• Unidade de Pâncreas, Fígado e Vias Biliares 

• Unidade de Multidisciplinar de Oncologia 

• Unidade de Neuropsiquiatria 

• Unidade Clinica Domiciliária 

 

Será também alvo de particular atenção a problemática da doença oncológica 

metastizada, uma das áreas de grande interesse da Fundação, pelo que está planeada a a 

organização de uma consulta multidisciplinar de metástases, visando a identificação 

precoce e o planeamento diagnóstico e terapêutico adequado a cada caso. 

 

A prestação de cuidados integrados de saúde a doentes oncológicos incluirá ainda as 

áreas complementares de: 

• Psico-oncologia 

• Dor 

• Fisiatria e Fisioterapia 

• Nutrição 

• Assistência social 

• Suporte transfusional  

 

Sendo importante missão do Centro a de desenvolver actividades de investigação clínica, 

nomeadamente a condução de ensaios clínicos de diferentes tipos, quer de iniciativa 
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institucional, quer cooperativos nacionais e/ou internacionais, o Centro irá dispor de uma 

Gabinete de Apoio à Investigação Clínica, com recursos técnicos e pessoal especializado 

neste domínio.   

 

Preconizando as melhores práticas clínicas, é nosso objectivo obter a certificação do Centro 

Clínico pelas entidades competentes nos próximos dois anos.  

 

Consideramos também que os serviços de apoio do Centro Clínico assumem uma 

importância relevante na implementação das melhores práticas, na humanização dos 

serviços prestados e na melhor recepção e acolhimento dos doentes na instituição e dos 

próprios familiares que os acompanham pelo que pretendemos preconizar os melhores 

níveis de serviço e acompanhamento dos doentes. 

 

 Tipificação das nossas Unidades/Serviços 

 

Todos as problemáticas dos doentes são analisadas em reuniões multidisciplinares, com 

periodicidade semanal, nas unidades do tumor primitivo. Nas reuniões estão sempre 

presentes médicos oncologistas, cirurgiões, radiologistas, nuclearistas, radioterapeutas e 

enfermeiros. 

As unidades e os serviços actualmente existentes estão organizados de acordo com o 

seguinte modelo de orientação: 

 Unidade Multidisciplinar de Oncologia 

 Unidade de Mama 

 Unidade de Ginecologia 

 Unidade de Próstata, Rim e Vias Urinárias 

 Unidade de Pulmão 

 Unidade de Digestivo 

 Unidade de Fígado, Vias Biliares e Pâncreas 

 Unidade de Neuropsiquiatria 

 Unidade Clinica Domiciliária 

 Serviço de Medicina Nuclear 

 Serviço de Radioterapia 

 Serviço de Imagiologia 

 Serviço de Anatomia/Genética Médica 
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 As unidades 

 

O Centro Clínico Champalimaud (CCC) está organizado em Unidades Multidisciplinares de 

Patologia (UMP) – que incluem, entre outros, oncologistas médicos, cirurgiões oncológicos, 

radioterapeutas, radiologistas, patologistas, geneticistas, especialistas em medicina nuclear, 

enfermeiros, psico-oncologistas, nutricionistas e especialistas em cuidados paliativos – que se 

reúnem regularmente para, em conjunto, elaborarem os planos personalizados de 

diagnóstico e tratamento ajustados a cada doente. 

 

A nossa equipa oferece uma gama alargada de serviços clínicos, nomeadamente métodos 

de rastreio e avaliação de risco, diagnóstico precoce, tratamento, orientação e apoio 

permanente, com o objectivo de definir novos padrões de qualidade na prestação de 

cuidados. 

 

 

 Os Serviços 

 

 

Os Serviços do Centro Clinico Champalimaud possuem 

equipamento e recursos humanos, com capacidade e 

habilitação para efectuar tratamentos e exames a adultos 

de todas as patologias.  

 

 

O Serviços, instalados no Piso -1 do Centro Clínico 

Champalimaud, funcionam em articulação uns com os 

outros e com as Unidades Multidisciplinares existentes no 

Centro. 

 

 Capacidade Instalada 

 

Estes serviços dispõem de: 

• Instalações e equipamentos 

novos; 

• Espaços amplos e agradáveis com 

vista a jardim interior privado; 
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• Salas de espera muito cómodas com acesso aos jardins interiores privados  

• Sala de espera para familiares incluindo sala dedicada a menores 

• Acolhimento com serviço de refeições ligeiras gratuito 

• Serviço de apoio individualizado 

• Vestiários de dupla porta de acesso 

directo à respectiva unidade 

terapêutica; 

• Gabinetes de consulta dentro dos 

serviços para facilitarem a 

mobilidade e o contacto 

profissional-doente 

• Casas de banho de senhoras, 

homens e para pessoas com menor 

mobilidade em diversos locais; 

• Acesso directo para ambulâncias – ambulatório e internamento;  

• Capacidade instalada de equipamento de emergência e rampas de oxigénio; 

• Mobiliário e equipamento para oferecer maior conforto aos doentes, durante o 

período de realização dos tratamentos; 

• Espaços próprios, reservados a doentes acamados; 

• Equipamento médico necessário para assistência em situações de urgência;  

• Acesso wi-fi gratuito 

• Espaço de Oração para vários credos 

 

 Internamento e Cirurgias 

 

O Centro Clinico Champalimaud (CCC) é uma unidade de ambulatório pelo que 

actividade cirúrgica e internamento necessária ao completo tratamento do doente e da 

sua patologia é feita em parceria com o Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa (HCVP).  

 

As cirurgias e internamentos são efectuados nas instalações do HCVP, sitas em Benfica, 

sobre a total responsabilidade da Direcção Clinico do CCC, efectuada pelos Médicos do 

nosso corpo clinico e com o acompanhamento assegurado pelo nosso corpo de 

Enfermagem. 

 

Após alta clinica, a prestação de cuidados médicos continuam a ser efectuados no Centro 

Clinico Champalimaud. 
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 Corpo Clinico 

 

Nome Especialidade

Eduardo Barroso Cirurgia Geral

Nuno Figueiredo Cirurgia Geral

Hugo Pinto Marques Cirurgia Geral

Raquel Mega Cirurgia Geral

João Santos Coelho Cirurgia Geral

José Filipe Cunha Cirurgia Geral

Maria João Cardoso Cirurgia Geral /Cirurgia Mama

David Pinto Cirurgia Geral /Cirurgia Mama

João Anacleto Cirurgia Plástica e Reconstrutiva

Carlos Mavioso Cirurgia Plástica e Reconstrutiva

Jorge Cruz Cirurgia Torácica

Javier Galego Cirurgia Torácica

Paulo Fidalgo Gastro

Mário Dinis Ribeiro Gastro

Sérgio Castedo Genética Médica

Henrique Alves Nabais Ginecologia

António Parreira Hemato-oncologia

Celeste Alves Imagiologia Mamária

Miguel Julião Medicina Geral e Familiar

Durval Costa Medicina Nuclear

Carla Oliveira Medicina Nuclear

Joana Castanheira Medicina Nuclear

Fátima Cardoso Oncologia Médica

Carlos Carvalho Oncologia Médica

Berta Alves de Sousa Oncologia Médica

Nuno Gil Oncologia Médica

Joana Ribeiro Oncologia Médica

Nuno Vau Oncologia Médica

Rosário André Oncologia Médica

Rogério Matos Pneumologia

Marta Camacho Gonçalves Psicologia

Luzia Travado Psico-Oncologia

Albino Maia Psiquiatria

Ana Castro Psiquiatria

Bernardo Barahona Correa Psiquiatria

Joaquim Alves da Silva Psiquiatria

Luis Rosa Radiologia 

Joana Ruivo Radiologia 

Inês Santiago Radiologia 

Alexandra Borges Radiologia 

Carlo Greco Radioterapia

Lotte Moser Radioterapia

Nuno Pimentel Radioterapia

Oriol Pares Radioterapia

Guillaume Louvel Radioterapia

Ana Vasconcelos Radioterapia

Jorge Fonseca Urologia (Cirurgião)

Jorge Rebola Urologia (Cirurgião)
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 Atendimento 

 

O Centro Clínico Champalimaud (CCC) foi planeado para minimizar a ansiedade e o 

desconforto associados ao processo de consulta, diagnóstico e tratamento. Na chegada ao 

Centro, o doente é recebido por um Gestor do Doente, que o acompanha em 

permanência antes, durante e após o tratamento. 

 

O gestor pessoal é a ligação principal entre o doente e o Centro e está disponível para 

responder a questões, fornecer informação e acompanhar o doente a todas as consultas e 

exames. Os nossos doentes não estão assim restringidos às áreas de espera do CCC e 

poderão desfrutar do jardim interior com a certeza de que o seu gestor pessoal os chamará 

na altura devida. Este serviço personalizado oferece a quem nos procura um elevado grau 

de discrição, uma vez que os doentes são sempre abordados pelo seu gestor pessoalmente 

e nunca chamados "em alta voz" pela recepção. O acompanhamento efectuado pelo 

gestor não se esgota no tempo que o doente permanece no Centro, estando disponível 

para responder a solicitações e prestar apoio sempre que necessário, mesmo quando o 

doente se encontra fora das instalações. 

 

Na sua visita ao Centro, o doente é visto por um grupo de especialistas e não apenas por 

um único especialista de uma disciplina médica específica. O doente é assim examinado 

por vários profissionais que se reúnem enquanto este ainda está no Centro Clínico de forma 

a planear, em conjunto, a melhor abordagem para o seu caso em concreto. 

 

Na área oncológica, este grupo é composto por oncologistas médicos, cirurgiões, 

radioterapeutas assim como peritos no diagnóstico em cada tipo de doença. 

 

Se se tratar de um doente da área da neuropsiquiatria este é recebido por uma equipa 

constituída por médicos da área de psiquiatria e saúde mental e neuropsicólogos, que 

trabalham em colaboração estreita com especialistas de medicina nuclear, 

neuroradiologistas, enfermeiros e investigadores do Programa Champalimaud de 

Neurociências dedicados a aprofundar o conhecimento sobre perturbações 

neuropsiquiátricas. 

 

Dependendo das particularidades clínicas do doente e dos ensaios clínicos em curso no 

Centro, ser-lhe-á proporcionada a possibilidade de participar nesses estudos, caso se 

antevejam benefícios para o próprio. 
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A nossa equipa de especialistas discutirá com o doente todas as opções de tratamento 

disponíveis e relevantes para o seu caso em particular e tudo fará para que a sua visita ao 

Centro ocorra de uma forma rápida, fácil e tão eficiente quanto possível. 

 

 Condições de acesso 

 

Se pretende marcar uma primeira consulta com os nossos especialistas, efectuar uma 

avaliação de risco ou diagnóstico precoce, solicitar uma consulta de 2ª opinião ou efectuar 

exames de diagnóstico deverá contactar o Centro de Atendimento através de: 

Telefones: (+351) 210 480 048 / (+351) 965 927 748  

Email: centro.atendimento@fundacaochampalimaud.pt 

 

Os nossos assistentes especializados estão preparados para responder a todas as dúvidas e 

efectuar as perguntas adequadas para encaminhar correctamente o seu caso. Ser-lhe-ão 

dadas ainda todas as informações necessárias para que possa dar início ao 

acompanhamento do seu caso pelo Centro Clínico Champalimaud. 

 

Todas as marcações poderão ser efectuadas pessoal e directamente. 

 

 



Tabela de Particulares 2013
Centro Clínico Champalimaud

ccc_vsv_DEZ2012

Consultas

Centro de Atendimento tel.210480048
centro.atendimento@fundacaochampalimaud.pt

(1)
quando associadas a Consulta de Especialidade de 1ª vez

Pensos e Tratamentos

Todos os valores indicados têm IVA incluído à taxa de 6%

Consulta de Especialidade - 1ª vez 100,00 €

Consulta de Especialidade - Seguimento 80,00 €

Consulta de 2ªOpinião - 1ª vez 100,00 €

Consulta de 2ªOpinião - Seguimento 80,00 €

Consulta de Enfermagem gratuita
(1)

Consulta Multidisciplinares/Grupo 180,00 €

Consulta de Atendimento Não Programado 140,00 €

Injecção endovenosa 30,00 €

Injecção intramuscular, subcutânia ou intradermica 20,00 €

Penso grande 60,00 €

Penso médio 50,00 €

Penso pequeno 40,00 €

Penso pós cirúrgico pequeno 25,00 €

Penso pós cirúrgico grande 35,00 €

Penso pós cirúrgico médio 30,00 €

Extracção de pontos ou agrafes 40,00 €

Medicão da tensão arterial 4,00 €

Medicão da temperatura 4,00 €

Medicão da pulso 4,00 €

Teste glicémia 6,00 €



Tabela de Particulares 2013
Centro Clínico Champalimaud

ccc_vsv_DEZ2012

Raio X

Centro de Atendimento tel.210480048
centro.atendimento@fundacaochampalimaud.pt

Todos os valores indicados têm IVA incluído à taxa de 6%

Abdómen simples - 1 incidência 25,00 €

Abdómen simples - 2 incidências 35,00 €

Cavum ou Rino-Faringe 23,00 €

Pescoço, partes moles - 1 incidência 21,00 €

Pescoço, partes moles - 2 incidências 34,00 €

Tórax, pulmões e coração 1 incidência 28,00 €

Tórax, pulmões e coração 4 incidências 62,00 €

Tórax, pulmões e coração 3 incidências 50,00 €

Tórax, pulmões e coração 2 incidências 39,00 €

Bexiga simples - 1 incidência 19,00 €

Rins simples-- 1 incidências 27,00 €

Rins simples-- 2 incidências 43,00 €

Mandíbula - cada incidência 21,00 €

Mão - 2 incidências 24,00 €

Mastoideias ou rochedos cada incidência e lado 25,00 €

Maxilar superior - 2 incidências 30,00 €

Ombro - 1 incidência 26,00 €

Omoplata - 1 incidência 26,00 €

Órbitas - cada incidência 22,00 €

Ossos próprios do nariz cada incidência 20,00 €

Pé - 2 incidências 28,00 €

Perna - 2 incidências 30,00 €

Punho - 2 incidências 24,00 €

Punhos e mãos (idade) óssea 1 incidência 29,00 €

Sacro-ilíacas (articulações) os dois lados - 1 incidência 21,00 €

Sacro ilíacas (articulações) os dois lados face + 2 oblíquas 43,00 €

Seios perinasais - 2 incidências 33,00 €

Seios perinasais - 3 incidências 43,00 €

Sela turca - incidência localizada perfil 24,00 €

Tibio-tarsica - 2 incidências 27,00 €



Tabela de Particulares 2013
Centro Clínico Champalimaud

ccc_vsv_DEZ2012

Raio X

Centro de Atendimento tel.210480048
centro.atendimento@fundacaochampalimaud.pt

Todos os valores indicados têm IVA incluído à taxa de 6%

Anca - 1 incidência 22,00 €

Anca - 2 incidências 34,00 €

Antebraço - 2 incidências 26,00 €

Apófises estiloideias - cada incidência e lado 26,00 €

Articulações têmporo-maxilares, boca aberta e fechada cada lado 49,00 €

Bacia - 1 incidência 26,00 €

Braço - 2 incidências 27,00 €

Buracos ópticos - Bilateral 32,00 €

Calcâneo - 2 incidências 26,00 €

Charneira occipito-atloideia 2 incidências 32,00 €

Clavícula - cada incidência 22,00 €

Coluna cervical - 2 incidências 28,00 €

Coluna cervical ou estudo funcional 4 incidências 35,00 €

Coluna cervico-dorsal, zona de transição - 2 incidências (frente e obliqua) 24,00 €

Coluna coccígea - 2 incidências 29,00 €

Coluna dorsal - 2 incidências 38,00 €

Coluna lombar - 2 incidências 38,00 €

Coluna charneira lombo sagrada 2 incidências 36,00 €

Coluna lombo-sagrada, em carga, com inclinações (estudo funcional) 4 incidências 75,00 €

Coluna sagrada - 2 incidências 36,00 €

Coluna vertebral, em filme extra-longo (30X90) - cada incidência em carga 45,00 €

Costelas, cada hemitórax 2 incidências 37,00 €

Cotovelo - 2 incidências 26,00 €

Coxa ou fémur - 2 incidências 36,00 €

Crânio - 2 incidências 35,00 €

Esqueleto - 1 incidência em película 35X43 - recém nascido 31,00 €

Esqueleto de adulto (1 incidência por sector mínimo de 9 películas) 99,00 €

Esterno - 2 incidências 34,00 €

Esterno-claviculares (articulações) 3 incidências 40,00 €

Face - 2 incidências 36,00 €

Joelho 2 incidências 28,00 €

Dacriocistografia 100,00 €



Tabela de Particulares 2013
Centro Clínico Champalimaud

ccc_vsv_DEZ2012

Tomografia Computorizada (TC/TAC)

Ressonância Magnética (RM/RMN)

Centro de Atendimento tel.210480048
centro.atendimento@fundacaochampalimaud.pt

Todos os valores indicados têm IVA incluído à taxa de 6%

TC 150,00 €

Artro TC 150,00 €

Entero TC 250,00 €

Colonografia (Colonoscopia virtual) 300,00 €

Uro TC 250,00 €

Angio TC 300,00 €

RM 300,00 €

Uro RM 300,00 €

Entero RM 300,00 €

Angio RM 450,00 €

Artro RM 400,00 €



Tabela de Particulares 2013
Centro Clínico Champalimaud

ccc_vsv_DEZ2012

Ecografias 

Centro de Atendimento tel.210480048
centro.atendimento@fundacaochampalimaud.pt

Todos os valores indicados têm IVA incluído à taxa de 6%

Ecografia Abdominal 78,00 €

Ecografia Ginecológica 77,00 €

Ecografia Ginecológica c/ sonda vaginal 92,00 €

Ecografia Vagina 80,00 €

Ecografia Renal e suprarenal 74,00 €

Ecografia Vesical (suprapúbica) 72,00 €

Ecografia Vesículas seminais 78,00 €

Ecografia Prostática (suprapúbica) 69,00 €

Ecografia Prostática (transrectal) 94,00 €

Ecografia Escrotal 71,00 €

Ecografia Peniana 72,00 €

Ecografia Tiroideia 70,00 €

Ecografia Partes moles 76,00 €

Ecografia Glândulas salivares 69,00 €

Punção ou biópsia dirigida=preço da região + 237,00 €

Ecografia Per operatória (diagnostica) 142,00 €

Ecografia Osteoarticular 153,00 €

Ecografia endoanal 130,00 €

Ecografia carotidea com Doppler 148,00 €

Ecografia abdominal com Doppler 148,00 €

Ecografia renal com Doppler 148,00 €

Ecografia peniana com Doppler 148,00 €

Ecografia arterial dos membros superiores com Doppler 157,00 €

Ecografia venosa dos membros superiores com Doppler 157,00 €

Ecografia arterial dos membros inferiores com Doppler 157,00 €

Ecografia venosa dos membros inferiores com Doppler 157,00 €

Eco Doppler carotídeo e vertebral 148,00 €

Eco Doppler ginecológico (endovaginal) 148,00 €
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Todos os valores indicados têm IVA incluído à taxa de 6%

Tomografia computorizada de planeamento superior a cinco cortes 150,00 €

Tomografia computorizada para IMRT 150,00 €

TC, suplemento de contraste endovenoso 80,00 €

Ressonância magnética de planeamento 300,00 €

RM, suplemento de contraste 120,00 €

Simulação complexa - simulação de campos tangenciais três ou mais áreas de 

tratamento, técnica rotacional ou arcoterapia, protecções complexas com blocos 

individualizados conformal

400,00 €

Dosimetria tridim-necessária reconstrução tri-dimensional do vol.tumoral e estrut. 

adjacentes dos tecidos normais críticos a partir TC/RM,c/feixes c/ ou não co-

planares 

1.400,00 €

Dosimetria complexa - cálculo de distribuição de dose relativos a técnica de 

manto, Y invertido, neuro-eixo,  uso de filtros em cunhas, compensadores, feixes 

rotacionais

200,00 €

Dosimetria tridimensional com base na fusão de imagem (TC e RM) 400,00 €

Dosimetria especial (in vivo) - utilização de TLD e microdosimetria quando 

requerido pelo médico especialista de radioterapia
200,00 €

Planeamento complexo-incl protecções complexas(Ex.manto),uso filtros em cunha 

ou compensadores,3 ou + áreas trat,téc rotacional,colimadores 

multifolhas,combinações difer energias,feixes não-coplanares

600,00 €

Tratamento intermédio - duas áreas a tratar ou três ou mais campos para tratar 

uma única área ou campos tangenciais ou uso de blocos de protecção, em 

acelerador linear 

200,00 €

Tratamento complexo - tratamento conformacional em aceledador linear com 

colimador multifolhas
220,00 €

Tratamento complexo - três ou mais áreas a tratar com protecções complexas, 

campos tangenciais, técnica rotacional, uso de compensadores e filtros em cunha, 

em acelerador linear

220,00 €

Tratamento IMRT, cada fracção 800,00 €

Radioterapia estereotáxica fraccionada, cada fracção 720,00 €

Verificação MV (mega voltagem) 120,00 €

Verificação CBCT (cone beam TC) 200,00 €

Acessórios de Tratamento 60,00 €
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Pacote - Radiocirurgia Single Shot (1 a 2 zonas anatómicas) 10.000,00 €

Pacote - Radiocirurgia Single Shot (mais de 2 zonas anatómicas) 17.200,00 €

Pacote - Tratamento fraccionado 7.000,00 €
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Todos os valores indicados têm IVA incluído à taxa de 6%

Cintigrafia Cardíaca com 123IMIBG 660,00 €

Cintigrafia Miocárdica de perfusão em repouso 360,00 €

Cintigrafia perfusão do miocárdio c/tálio 201 (inclui prova de esforço ou sobrecarga 

farmacológica e repouso)
480,00 €

Estudo de perfusão do miocárdio em repouso e esforço com SPECT (inclui prova de 

esforço ou sobrecarga farmacológica)
480,00 €

Angiocardiografia de Radionuclídeos (ARN) com esforço ou stress 240,00 €

Angiocardiografia de radionuclídeos (ARN) 210,00 €

Pesquisa de hemorragia digestiva 240,00 €

Pesquisa de refluxo gastroesofágico 240,00 €

Estudo do esvaziamento gástrico 300,00 €

Cintigrafia das Glândulas Salivares 150,00 €

Cintigrafia hepato-esplénico 120,00 €

Cintigrafia hepática com eritrócitos marcados 240,00 €

Cintigrama hepatobiliar com estimulação vesicular e quantificação 240,00 €

Pesquisa de divertículo de Meckel 120,00 €

Cintigrafia de tiroideia 120,00 €

Cintigrafia corporal com IODO-131 300,00 €

Estudo de distribuição de 131I-MIBG 420,00 €

Estudos de distribuição de 123I-MIBG 624,00 €

Cintigrafia do Cortex Supra Renal 840,00 €

Linfocintigrafia 240,00 €

Linfocintigrafia para detecção de ganglio sentinela 240,00 €

Cintigrafia mamária 300,00 €

Injecção intratumoral do radiofármaco guiada por mamografia estereotáxica (ROLL) 180,00 €

Injecção intratumoral do radiofármaco guiada por ecografia mamária (ROLL) 120,00 €

Produto de Contraste para Linfocintigrafia para Detecção de Gânglio Sentinela 

(com utilização de sonda)
30,00 €

Cintigrafia da medula óssea 180,00 €

Cintigrafia óssea (corpo inteiro) 180,00 €

Cintigrama ósseo com estudo de perfusão de uma região (3 fases) 180,00 €

Cintigrafia corporal com GÁLIO-67 (10mci) - corpo inteiro 960,00 €
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Cintigrafia das paratiróides (com TÁLIO-201/TECNÉCIO-99m ou com TECNÉCIO-99m - 

MIBI apenas)
240,00 €

2º Via de Relatório de Exame 30,00 €

Sinoviortese com radioisótopos com ÍTRIO-90 1.020,00 €

Imunocintigrafia com anticorpos Anti.Glanulócitos 900,00 €

Cintigrafia testicular 120,00 €

Cintigrafia corporal com receptores da somatostatina 1.680,00 €

Medição da massa eritrocitária 240,00 €

Terapeutica paliativa de metastases ósseas com ESTRÔNCIO-89 2.028,00 €

Estudo de distribuição do lodo-colesterol 840,00 €

Dacriocintigrafia 120,00 €

Cintigrafia não especificada de qualquer orgão ou região 120,00 €

Anestesia PET 90,00 €

Tomografia de emisão (SPECT) de qualquer órgão ou região 120,00 €

Tomografia por emissão de positrões com FLÚOR-18 - FDG (corpo inteiro) 1.500,00 €

Tomografia por emissão de positrões com FLÚOR-18 - Colina 3.000,00 €

Tomografia por emissão de positrões (Cérebro e corpo inteiro) 1.800,00 €

Tomografia por emissão de positrões com FLÚOR-18 - FDG (cerebral) 1.200,00 €

PET com outros radiofármacos novos (adicionar valor RF) 600,00 €

PET (dinâmico) com outros radiofármacos novos (adicionar valor RF) 900,00 €

Tomografia por emissão de positrões - Corpo inteiro e membros (Corpo Total) 1.500,00 €

Tomografia por emissão de positrões com FLÚOR-18 - FDG (coração) 1.200,00 €

Cintigrafia de ventilação + perfusão pulmonar 300,00 €

Cintigrafia pulmonar de perfusão 120,00 €

Cisternografia com com ÍNDIO-111 - DTPA 720,00 €

Cintigrafia cerebral com IBZM/DATSCAN 1.200,00 €

Tomografia cerebral com SPECT/TEC 540,00 €

Cisternografia com TECNÉCIO-99m - DTPA 228,00 €

Terapêutica com IODO-131 até 10 mCi 210,00 €

Terapêutica com  IODO-131além de 150 mCi 1.320,00 €

Terapêutica com  IODO-131 até 15 mCi 240,00 €



Tabela de Particulares 2013
Centro Clínico Champalimaud

ccc_vsv_DEZ2012

Medicina Nuclear 

Centro de Atendimento tel.210480048
centro.atendimento@fundacaochampalimaud.pt

Todos os valores indicados têm IVA incluído à taxa de 6%

Terapêutica com  IODO-131até 100 mCi 1.020,00 €

Terapêutica com  IODO-131de 100 a 150 mCi 1.200,00 €

Cintigrafia renal (DTPA; MAG3; HIPURAN) 144,00 €

Cintigrafia renal com DMSA 120,00 €

Cistocintigrafia indirecta 90,00 €

Cistocintigrafia directa 120,00 €

Estudo de perfusão e função de rim transplantado 144,00 €

Renograma 144,00 €

Cintigrafia renal com captopril 180,00 €

Terapeutica paliativa de metastases ósseas com SAMÀRIO-153 2.000,00 €

Cardiologia 

 Electrocardiograma simples de 12 derivações com interpretação e relatório 25,00 €

 Prova de esforço máxima ou submáxima em tapete rolante ou cicloergómetro com 

monitorização electrocardiográfica contínua, sob supervisão médica, com 

interpretação e relatório 

90,00 €
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RM mamária 300,00 €

Eco Doppler mama 148,00 €

Ecografia Mamária (2 lados) 78,00 €

Galactografia, cada lado 107,00 €

Mamografia - 4 incidências, 2 de cada lado 102,00 €

Quistografia gasosa, cada lado 136,00 €

Punção mamária para citologia guiada por ecografia 125,00 €

Punção mamária para citologia guiada por esteriotaxia 125,00 €

Localização de lesão infra-clinica com arpão guiada por ecografia 175,00 €

Localização de lesão infra-clinica com arpão guiada por estereotaxia 175,00 €

MicroBiopsia mamária guiada por ecografia 175,00 €

MicroBiopsia mamária guiada por esteriotaxia 175,00 €

CoreBiopsia mamária assistida por vácuo guiada por ecografia (Mammotome) 470,00 €

CoreBiopsia mamária assistida por vácuo guiada por estereotaxia(Mammotome) 470,00 €

CoreBiopsia mamária assistida por vácuo guiada por ecografia (Mammotome) com 

colocação de clip
600,00 €

CoreBiopsia mamária assistida por vácuo guiada por estereotaxia(Mammotome) 

com colocação de clip
600,00 €

CoreBiopsia mamária assistida por vácuo guiada por RM (Mammotome) com 

colocação de clip
700,00 €

CoreBiopsia mamária assistida por vácuo guiada por RM (Mammotome) 570,00 €
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 Endoscopia Alta (Esofagogastroduodenoscopia) 120,00 €

 Colonoscopia Total 150,00 €

 Colonoscopia esquerda 100,00 €

 Fibrosigmoidoscopia 80,00 €

 Aplicação Clips 190,00 €

 Argon Plasma tratamento 190,00 €

 Injecção endoscopica de fármaco 140,00 €

 Sedação Endovenosa com presença de Anestesista 200,00 €

 Sedação 50,00 €

 Biopsia endoscopica (a adicionar ao exame) 20,00 €

 Mucosectomia 240,00 €

 Polipectomia do tubo digestivo (a adicionar ao exame) 70,00 €

 Tatuagem cólica 140,00 €

 Teste respiratório com carbono 13 50,00 €

 Endoscopia Alta com Sedação Endovenosa 320,00 €

 Colonoscopia Total com Sedação Endovenosa 350,00 €

 Endoscopia Alta e Colonoscopia Total com Sedação Endovenosa 470,00 €

 Colonoscopia Esquerda com Sedação Endovenosa 300,00 €

 Fibrosigmoidoscopia com Sedação Endovenosa 280,00 €


