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Código Designação Explicação K 

0001 Consulta de Optometria (1ª)  14 

0002 Consulta de Optometria (Subsequentes)  12 

0003 Consulta de Contactologia (1ª)  14 

0004 Consulta de Contactologia (Subsequentes)  12 

0005 Consulta de Contactologia Avançada  14 

0006 
Avaliação Optométrica com elaboração de relatório 

(para todas as finalidades)  12 

0702 Gonioscopia 
Exame biomicroscópico para avaliação do ângulo 

da câmara anterior (seio camerular). 9 

0703 Estudo motossensorial efetuado ao sinoptóforo 
Avaliação de disfunções da visão binocular e do 

equilíbrio oculomotor com recurso ao sinóptoforo. 12 

0704 Sessão de tratamento ortóptico ou pleóptico. 

Sessão de terapia visual. 
Ortóptica: reabilitação motora e funcional da visão 

binocular e das anomalias dos músculos oculares 

e seus desvios. 
Pleóptica: dirigida para a estimulação sensorial 

(casos de ambliopia). 

4 

0705 
Avaliação da visão binocular perto e longe com testes 

subjetivos de fixação e estereopsia  6 

0706 Gráfico sinoptóforo  18 

0707 Gráfico de Hess  10 
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0708 Campo visual (CV) binocular – Carta de condução 
Avaliação dos 120º de campo visual horizontal 

legalmente exigida  16 

0709 
Adaptação de lentes de contacto hidrófila com fins 

ópticos ou terapêuticos (inclui a refracção se feita na 

mesma consulta; não inclui preço lente), por sessão. 
 14 

0710 
Avaliação de campos visuais, exame limitado (estímulos 

simples/equivalentes um ou ambos os 
olhos) 

Avaliação limitada do CV: método de 

confrontação, por exemplo, que normalmente 

testa 120º do CV. 
12 

0711 

Avaliação dos campos visuais, exame intermédio 

(estímulos múltiplos, campo completo, várias isópteras 

no perímetro Goldmann ou equivalente um ou ambos os 

olhos) 

Avaliação intermédia do CV: com perímetro 

manual de Goldmann (por exemplo) que 

normalmente testa 90º do CV. 
18 

0712 
Avaliação dos campos visuais, exame extenso 

(perimetria quantitativa, estática ou cinética, 
computorizada ou não, um ou ambos os olhos) 

Avaliação extensa do CV: com perímetro 

computorizado, por exemplo, que pode testar 30º, 

24º, 10º do CV. 
30 

0713 
Perimetria computorizada ou exame equivalente 

incluindo microperimetria (um ou ambos os olhos) 

Campimetria computorizada ou equivalente que 

inclua microperimetria, isto é, teste de 5º CV 

macular. 
26 

0714 Curva tonométrica 24 horas (ambos os olhos) 
Curva tonométrica efetuada com medições da 

PIO ao longo de 24 horas. 30 

0715 Tonografia (ambos os olhos) Curva tonométrica ou uma/ várias tonometrias 15 

0718 
Oftalmoscopia indireta completa (inclui interposição de 

lente, desenho/esquema/e/ou biomicroscopia do fundo)  12 

0721 Retinografia 
Exame imagiológico para a obtenção de 

fotografias da retina. 10 

0721 Retinografia digital 
Exame imagiológico para a obtenção de 

fotografias digitais da retina. 15 

0726 
Electro-oculomiografia de um ou mais músculos 

extraoculares,relatório 

Método de registo dos potenciais elétricos 

gerados nas fibras musculares e posterior 

relatório. 
40 

0729 Estudo dos potenciais occipitais evocados e relatório 
Conjunto de testes neurofisiológicos que avaliam 

a condução dos impulsos nervosos ao longo das 

vias sensoriais e posterior relatório. 
40 

0730 Estudo elaborado da visão cromática Avaliação da visão das cores. 25 
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0731 Adaptometria 
Avaliação da sensitividade retiniana na adaptação 

escuro/luminosidade. 20 

0732 Fotografia de aspetos oculares externos  10 

0733 Fotografia especial do segmento anterior  8 

0735 Fluorofotometria do segmento anterior ambos os olhos 
Medida da luz libertada por fluoresceína para 

avaliar a integridade do segmento anterior. 30 

0737 
Avaliação da acuidade visual por técnicas diferenciadas 

(interferometria, visão de sensibilidade ao contraste, 

visão mesópica e escotópica/ outras - olhar preferencial) 
 15 

0738 Queratoscopia fotográfica 
Estudo da reflexão corneal da luz através de 

imagens fotográficas. 15 

0739 Queratoscopia computorizada 
Estudo da reflexão corneal da luz através de 

instrumento computorizado. 15 

0740 
Electronistagmografia e/ou electro-oculograma dinâmico 

com teste de nistagmo optocinético 

Registo por meios elétricos dos movimentos 

oculares involuntários, espontâneos e 

provocados, e posterior análise. 
35 

0741 Biomicroscopia especular 
Observação do endotélio corneal, análise da 

morfologia e contagem das células endoteliais. 15 

0742 
Prescrição e adaptação de próteses oculares (olho 

artificial)  
10 

0743 
Prescrição de auxiliares ópticos em situação de 

subvisão  
15 

0747 
Biometria oftálmica por ecografia linear Técnica ecográfica que permite a medição do 

comprimento axial do olho e da profundidade da 

câmara anterior. 

10 

0748 
Biometria oftálmica por ecografia linear com cálculo de 

potência L10 
Técnica ecográfica que permite a medição do 

comprimento axial do olho e da profundidade da 

câmara anterior e cálculo de potência LIO. 

15 

0749 
Biometria oftálmica por ecografia linear com cálculo da 

espessura da cómea, paquimetria 
Técnica ecográfica que permite a medição do 

comprimento axial do olho, da profundidade da 

câmara anterior e espessura da córnea. 

15 

http://www.aplo.pt/
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0752 
Biomicroscopia do fundo ocular ou visão camerular com 

lente Goldmann ou equivalente 
 

10 

  
0756 

Avaliação da acuidade visual pela Escala ETDRS ou 

IogMAR, Cálculo score ETDRS ou equivalente 

ETDRS é acrónimo de Early Treatment Diabetic 

Retinopathy Study. 

3 

0757 
Tomografia de Coerência Óptica (OCT) - segmento 

posterior 

Exame imagiológico, que permite a obtenção de 

um corte histológico (através de cortes 

transversais) das diferentes camadas da retina, 

da fóvea e do disco óptico; permite analisar a 

interface vítreoretiniana, as diferentes alterações 

das estruturas do tecido retiniano ou subretiniano 

e a medição da espessura retiniana. 

50 

0759 Scan Laser Polarimetria - estudo CFN 

Análise polarimétrica, por varrimento laser, que 

permite obter uma medição quantitativa e objetiva 

da espessura da camada de fibras nervosas da 

retina da (CFN). 

20 

0760 
Queratoscopia computorizada anterior e posterior, 

paquimetria e pupilometria 

Estudo da reflexão da luz, através de instrumento 

computorizado, anterior e posterior, com medição 

da espessura corneana e análise pupilar. 

40 

0762 Ocular Response Analyzer (ORA) 
Instrumento de medição da PIO que tem em 

conta não só a tonometria, mas também as 

propriedades biomecânicas da córnea. 

20 

0763 Tomografia da Retina (HRT) 

Exame imagiológico que permite a obtenção de 

imagens topográficas e refletivas do nervo óptico 

e da CFN adjacente, tridimensionais e com dados 

objetivos e quantitativos. (HRT: Heidelberg Retina 

Tomograph). 

50 

0764 OCT 3D ou equivalente 

Exame imagiológico, que permite a obtenção de 

um corte histológico (através de cortes 

transversais) das diferentes camadas da retina, 

da fóvea e do disco óptico; permite analisar a 

interface vítreorretiniana, as diferentes alterações 

das estruturas do tecido retiniano ou subretiniano 

e a medição da espessura retiniana. O OCT 3D 

permite um aumento da resolução da imagem, a 

redução de artefactos, visualizações em 3D, uma 

segmentação mais detalhada e uma orientação 

mais precisa relativamente ao OCT comum. 

75 

0766 
Estudo da cómea e câmara anterior por OCT, 

Scheimpflug, Pentacam ou equivalente 
Estudo imagiológico da superfície anterior da 

córnea até à superfície posterior do cristalino, 

50 
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constituindo uma tomografia do segmento 

anterior, um mapa topogáfico real de elevação da 

superfície anterior e posterior da córnea, 

aberrometria corneana, mapa da espessura real 

da córnea (paquimetria) em toda a sua extensão, 

apresentação da imagem de toda a câmara 

anterior, permitindo obter várias medições, como 

a sua profundidade e volume, para além da 

medição do ângulo iridocorneal. 

0790 
Observação e relatório de exames por teleconferência, 

por código de exame e por paciente  25 

0791 
Avaliação global optométrica para efeitos de 

emissão/renovação carta de condução, conforme 

legislação respetiva (não inclui consulta). 
 30 
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