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Atualização da área de patologia clínica/análises clínicas com a introdução de novos códigos 

para despiste da infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

Data: 26/03/2020 

Destinatários: ARS; ACES; ULS; HOSPITAIS; ENTIDADES CONVENCIONADAS 

Atendendo à situação de emergência de Saúde Pública de âmbito internacional, declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), para a infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19), a 30 de janeiro de 

2020 e à posterior declaração de pandemia decretada a 11 de março de 2020, os doentes com suspeita 

de COVID-19 devem ser submetidos a teste laboratorial para SARS-CoV-2, em amostras do trato 

respiratório, nos termos da Orientação n.º 015/2020 da DGS. 

Neste âmbito, por despacho de Sua Ex.ª a Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, foi definido um 

regime excecional e temporário de alargamento da convenção para diagnóstico de doentes infetados 

com COVID-19, para aplicação por parte das Administrações Regionais de Saúde (ARS), com 

estabelecimento de um novo código e preço compreensivo associado: 

 

O preço compreensivo inclui a colheita das amostras biológicas e a análise laboratorial, nos termos da 

já referenciada Orientação n.º 015/2020 da DGS.  

Assim, a prescrição dos testes de diagnóstico a realizar pelos prestadores convencionados, bem como 

as regras de acesso dos utentes aos locais definidos na rede de diagnóstico do COVID-19 efetua-se nos 

termos definidos na Norma n.º 004/2020, de 23 de março de 2020, da DGS ou seja, mediante o 

encaminhamento da Linha SNS 24, ou após avaliação médica efetuada nas Áreas Dedicadas ao COVID-

19 dos Cuidados de Saúde Primários (ADC-COMUNIDADE), devendo o ato de prescrição e dispensa, 

assim como o de registo, ser efetuado com base no código acima identificado. 

SNS Conv.
MICROBIOLOGIA

Virologia

26346 1524.1 Pesquisa de RNA do vírus SARS-CoV-2 por PCR em tempo real 87,95 0,00

TABELA DA ÁREA A - ANÁLISES CLÍNICAS 

Códigos
Nomenclatura comum OM/SNS/CONVENCIONADOS Preço

Taxa 
Mod.


