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02-06-2015

DESIGNAÇÃO Preço Satélite Familiar

Avaliação de sinais vitais (temperatura, pulso, tensão arterial, 

respiração e dor)
28,00 €

Administração de soros (inclui vigilância inicial - 30') - Não inclui soro 

nem qualquer tipo de terapêutica endovenosa
35,00 €

Algaliação c/sonda de curta duração 35,00 €

Algaliação c/ sonda para três meses de longa duração 40,00 €

Algaliação c/sonda para um mês de longa duração 40,00 €

Algaliação - Retirar 28,00 €

Aplicação de microlax (microclister) 28,00 €

Administração de fármacos em perfusão (acresce custo do fármaco) - 

Não inclui fármacos nem qualquer tipo de terapêutica endovenosa
35,00 €

Aspiração de secreções 30,00 €

Cinesioterapia Respiratória 50,00 €

Clister de limpeza c/ extracção de fecalomas 40,00 €

Clister de limpeza simples 30,00 €

Colheita de urina asséptica por sonda vesical (não inclui algaliação) 30,00 €

Colocação de sonda nasogástrica com sonda de curta duração 35,00 €

Colocação de sonda de enteroclise - sonda de gases 28,00 €

Entubação nasogastrica c/ sonda de silicone 50,00 €

Extracção de pontos, incluindo penso simples 28,00 €

Extracção de agrafes, incluindo penso simples 30,00 €

Imobilização ligadura de Gerdy 50,00 €

Imobilização c/ lig. pano/elast. capacete de Hipócrates 30,00 €

Imobilização da mão c/ lig. pano/elástica 28,00 €

Imobilização do coto do membro inferior 30,00 €

Imobilização do coto do membro superior 30,00 €

Imobilização do dedo c/ tala zimmer (Saber se utente tem a tala 

colocada)
28,00 €

Imobilização do pé c/ lig. pano/elast. 28,00 €

Imobilização do punho c/ lig. pano/elast. 28,00 €

Imobilização do membro inf. c/ lig. pano/elast. 35,00 €

Imobilização do membro sup. c/ lig. pano/elast. 35,00 €

Injecção intramuscular (IM) 28,00 €

Injecção intravenosa (IV) 30,00 €

Injecção subcutânea 28,00 €

Instilação nasal 28,00 €

Instilação ocular 28,00 €

Penso simples 30,00 €

Penso a lesão sem infecção 33,00 €

Penso a lesão com infecção 38,00 €

Penso a lesão aberta por exérese de quisto sacro-coccígeo 35,00 €

Penso a lesão aberta por úlcera varicosa unilateral 38,00 €
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Penso a amputação por necrose (membro inferior ou dedos) 38,00 €

Penso complexo (inclui dreno ou sistema de drenagem) 33,00 €

Penso médio fixação c/ ligadura 35,00 €

Penso muito grande fixação c/ adesivo 37,50 €

Penso muito grande fixação c/ ligadura 45,00 €

Penso ocular 30,00 €

Terapêutica Endovenosa (Soro) 30,00 €

Tamponamento nasal anterior 30,00 €

Teste de glicémia, interpretação e respectivo ensino 30,00 €

Higiene total (Por enfermeiros) 45,00 €

Recobro de exames 40,00 €

Terapia em espelho (Mirror therapy) 45,00 €

Treino do movimento induzido pela restrição 30,00 €

Treino de utilização de prótese do membro inferior 28,00 €

Treino de utilização de prótese do membro superior 28,00 €

Treino de utilização de ortoprótese 28,00 €

Treino de utilização de ortótese 30,00 €

Treino de utilização de outras ajudas técnicas 28,00 €

Treino em actividades de vida diária 40,00 €

Treino da funcionalidade no leito 20,00 €

Treino da funcionalidade na cadeira de rodas 40,00 €

Treino de actividades lúdicas 40,00 €

Enfermagem – preço hora 30,00 €

Enfermagem das 23h às 8h - Preço hora 36,00 €

Enfermagem Fim-de-Semana e Feriados - Horário Diurno - P/ hora 30,00 €
Enfermagem Fim-de-Semana e Feriados - Horário Noturno - P/ hora 36,00 €

Enfermagem -  8h até 22h 280,00 €

Enfermagem permanente – 24 horas 475,00 €


