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Tabela de Preços (2021) 

 
 
Exames Diagnósticos: 

Espermograma (análise ao sémen)        80 € 
Lavagem de esperma c/ Auto-conservação e Análise de carga viral               650 € 
Teste de Fragmentação de DNA em Espermatozóides (não inclui espermograma)                             100 € 
Teste de Fragmentação de DNA em Espermatozóides (inclui espermograma)                  150 € 

 Ecografia de Monitorização folicular – sonda Vaginal                         60 € 
 Histeroscopia Diagnóstica (com anestesia local)                     400 € 
 Histeroscopia Diagnóstica (com sedação analgésica)                  700 € 
      Histeroscopia Cirúrgica (com versa-point e sedação analgésica)                           1.200 € 

 
Monitorização da Ovulação (MO, inclui ecografias e avaliação clínica)               250 € 
 
Inseminação Intra-Uterina (IIU)                        600 € 

 
Punção ovárica com colheita de ovócitos e Técnicas Especiais: 

Fertilização in vitro (FIV)                                                                                                                                      2.000 €* 
Micro-injecção de Gâmetas (ICSI)                      3.000 €* 
Maturação Ovocitária in vitro (IVM)                      3.500 €* 
Teste Genético Pré-Implantação:               valor variável 
PGT-A (deteção de aneuploidias) ; PGT-SR (anomalias cromossómicas estruturais) ; PGT-M (doenças monogénicas):  
PGT-A: 450€ / embrião  PGT-SR: 750€ + (450€ / embrião)   PGT-M: 3000€ + (450€ / embrião)           

 
Transferência de Embriões (a fresco ou após criopreservação)                                                                  1.100 € 
  - Nota: inclui Cultura Prolongada e/ou Assisted Hatching, se necessário - 

 
Criopreservação e manutenção de embriões por período de 3 anos (se 1 palheta: 500€)                        750 € 
    
Manutenção de embriões (período adicional de 3 anos)                   500 € 

 
Preservação da Fertilidade Feminina: 

Punção ovárica c/ colheita de ovócitos                      1.200 €* 
Criopreservação e manutenção de ovócitos por período de 5 anos (se 1 palheta: 500€)                                   750 € 
Manutenção de ovócitos (período adicional de 5 anos)                    500 € 

 
Preservação da Fertilidade Masculina: 

Criopreservação de esperma (Tratamento complementar de PMA, não inclui manutenção)                 350 € 
Criopreservação e manutenção de esperma por período de 5 anos                 750 € 
Biópsia testicular múltipla para obtenção de Espermatozoides (TESE)                      1.500 €*               
Criopreservação e manutenção de tecido testicular com espermatozoides por período de 5 anos             750 € 
Manutenção de Espermatozoides ou Tecido Testicular (período adicional de 5 anos)                500 € 

 
Programa de Doação de Gâmetas: 

Inseminação Intra-Uterina c/ Espermatozoides Doados (IAD)               600 € 
Espermatozoides de dador obtidos em Banco Europeu               valor variável 
FIV / ICSI c/ Oócitos Doados                      6.000 € 

 
Os valores assinalados com (*) incluem anestesia. 
Os preços desta tabela não incluem medicação nem exames. 
Para mais informações contacte a CEMEARE      

mailto:geral@cemeare.pt
http://www.cemeare.pt/
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