
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

3-metil histidina, dosagem no soro (CBHPM) 

5-nucleotidase 

Acetaminofen 

Acetilcolinesterase, em eritr¢citos 

Acido ascorbico 

Acido folico, dosagem nos eritrocitos 

Acido lactico 

Acido orotico 

Acido oxalico 

Acido piruvico 

Acido sialico 

Acido urico 

Acido valproico 

Acidos graxos livres 

Acidos organicos (perfil quantitativo) 

Acilcarnitinas (perfil qualitativo) (diretriz ANS - nº 2)  

Acilcarnitinas (perfil quantitativo) (diretriz ANS - nº 2)  

Albumina 

Aldolase 

Alfa-1-antitripsina, dosagem no soro 

Alfa-1-glicoproteina acida 

Alfa-2-macroglobulina 

Alum¡nio, dosagem no soro 

Amilase 

Aminoacidos, fracionamento e quantificacao 

Amonia 

Antibioticos, dosagem no soro, cada 

Apolipoproteina A 

Apolipoproteina B 

Barbituricos, antidepressivos triciclicos (cada) 

Beta-glicuronidase 

Bilirrubinas total direta e indireta 

Calcio 

Calcio ionico 

Capacidade de fixacao de ferro 

Carbamazepina 

Caroteno 

Ceruloplasmina 

Ciclosporina, methotrexate - cada 

Clearance de acido urico 

Clearance de creatinina 



Clearance de fosfato 

Clearance de ureia 

Cloro 

Cobre 

Colesterol (HDL) 

Colesterol (LDL) 

Colesterol total 

Creatina 

Creatinina 

Creatino fosfoquinase 

Creatino fosfoquinase - CK massa 

Creatino fosfoquinase - fracao MB 

Cromatografia de aminoacidos (perfil qualitatitivo) 

Curva glicemica (4 dosagens) via oral ou endovenosa 

Desidrogenase alfa-hidroxibutirica 

Desidrogenase glutamica 

Desidrogenase lactica 

Desidrogenase lactica - isoenzimas fracionadas 

Diazepam e similares (cada) 

Digitoxina ou digoxina 

Eletroferese de proteinas 

Eletroforese de glicoproteinas 

Eletroforese de lipoproteinas 

Enolase 

Etosuximida 

Fenilalanina, dosagem 

Fenitoina 

Fenobarbital 

Ferro serico 

Formaldeido 

Fosfatase acida fracao prostatica 

Fosfatase acida total 

Fosfatase alcalina 

Fosfatase alcalina com fracionamento de isoenzimas 

Fosfatase alcalina fracao ossea - Elisa 

Fosfatase alcalina termo-estavel 

Fosfolipidios 

Fosforo 

Fosforo, prova de reabsorcao tubular 

Frutosaminas (proteinas glicosiladas) 

Frutose 

Galactose 

Galactose 1-fosfatouridil transferase, pesquisa e/ou dosagem (diretriz ANS - nº 26)  

Gama-glutamil transferase 

Gasometria (pH, pCO2, SA, O2, excesso base) 



Gasometria + Hb + Ht + Na +  K + Cl + Ca + glicose + lactato (quando efetuado no gasômetro) - 
pesqui 

Glicemia apos sobrecarga com dextrosol ou glicose 

Glicose 

Glicose-6-fosfato dehidrogenase (GGFD) 

Haptoglobina 

Hemoglobina glicosilada 

Hemoglobina plasmatica livre 

Hexosaminidase A 

Hidroxiprolina 

Homocisteina 

Isoenzimas da amilase ou alfa amilase 

Lactose, teste de tolerancia 

Lipase 

Litio 

Magnesio 

Mioglobina, dosagem 

Osmolalidade 

Oxcarbazepina, dosagem 

Piruvato quinase 

Porfirinas quantitativas (cada) 

Potassio 

Prealbumina 

Primidona 

Proteinas totais 

Proteinas totais albumina e globulina 

Reserva alcalina (bicarbonato) 

Sacarose, teste de tolerancia 

Sodio 

Succinil acetona - pesquisa e/ou dosagem (diretriz ANS - nº 63)  

Tracolimus 

Teofilina 

Teste de tolerancia a insulina ou hipoglicemiantes orai 

Tirosina 

Transaminase oxalacetica (amino transferase aspartato) 

Transaminase piruvica (amino transferase de alanina) 

Transferrina 

Triazolam 

Triglicerideos 

Tripsina imuno reativa (IRT) 

Troponina 

Ureia 

Urobilinogenio 

Vitamina A, dosagem 

Vitamina E - pesquisa e/ou dosagem (diretriz ANS - nº 77) 



Xilose, teste de absorcao a 

Lipidios totais 

Maltose, teste de tolerancia 

Mucopolissacaridose, pesquisa 

Ocitocinase, dosagem 

Colesterol VLDL 

Teste oral de tolerancia a glicose - 2 dosagens 

Eletroforese de proteínas de alta resolução (diretriz ANS - nº 22)  

Imunofixação - cada fração (diretriz ANS - nº 47)  

Hemoglobina glicada 

Lamotrigina 

Perfil lipidico/ lipidograma (lipidios totais, colesterol, 

PAPP-A 

Peptideo natriuretico BNP/PROBNP 

Vitamina D 25 HIDROXI, dosagem (Vitamina D3) 

Ácidos graxos cadeia longa 

Alfa-1-antitripsina, (fezes) 

Anal Swab, pesquisa de oxiurus 

Coprologico funcional (caracteres, pH, digestibilidade, 

Gordura fecal, dosagem 

Hematoxilina ferrica, pesquisa de protozoarios 

Identificacao de helmintos,  exame de fragmentos 

Larvas (fezes), pesquisa 

Leucocitos e hemacias, pesquisa nas fezes 

Leveduras, pesquisa 

Parasitologico 

Parasitologico, colheita multipla com fornecimento do l 

Sangue oculto, pesquisa 

Shistossoma, pesquisa ovos em fragmentos mucosa apos bi 

Substancias redutoras nas fezes 

Tripsina, prova de (digestao da gelatina) 

Esteatocrito, triagem para gordura fecal 

Estercobilinogenio fecal, dosagem 

Sangue oculto nas fezes, pesquisa imunológica 

Oograma nas fezes 

Anticoagulante lupico, pesquisa 

Anticorpo anti A e B 

Anticorpos antiplaquetarios, citometria de fluxo 

Anticorpos irregulares 

Anticorpos irregulares, pesquisa (meio salino a tempera 

Antitrombina III, dosagem 

Ativador tissular de plasminogenio (TPA) 

CD (antigeno de dif celular, cada determinacao) 

Citoquimica para classificar leucemia: esterase, fosfat 

Coombs direto 



Enzimas  eritrocitarias,  (adenilatoquinase,  desidroge 

Eritrograma (eritrocitos, hemoglobina, hematocrito) 

Falcizacao, teste de 

Fator 4 plaquetario, dosagens 

Fator II, dosagem 

Fator IX, dosagem 

Fator V, dosagem 

Fator VIII, dosagem 

Fator VIII, dosagem do antigeno (Von Willebrand) 

Fator VIII, dosagem do inibidor 

Fator X, dosagem 

Fator XI, dosagem 

Fator XII, dosagem 

Fator XIII, pesquisa 

Fenotipagem do sistema Rh-Hr (anti Rho(D)+anto Rh(C)+an 

Fibrinogenio, teste funcional, dosagem 

Filaria, pesquisa 

Grupo ABO, classificacao reversa 

Grupo sanguineo ABO, e fator Rho (inclui Du) 

Ham, teste de (hemolise acida) 

Heinz, corpusculos, pesquisa 

Hematocrito, determinacao do 

Hemoglobina, dosagem 

Hemoglobina, eletroforese 

Hemograma com contagem de plaquetas 

Hemossedimentacao, (VHS) 

Hemossiderina (siderocitos), sangue ou urina 

Leucocitos, contagem 

Leucograma 

Meta-hemoglobina, determinacao da 

Plaquetas, contagem 

Plaquetas, teste de agregacao (por agente agregante), c 

Plasminogenio, dosagem 

Plasmodio, pesquisa 

Medula ossea, aspiracao para mielograma ou microbiologi 

Produtos de degradação da fibrina, qualitativo - pesquisa e/ou dosagem (diretriz ANS - nº 19) 

Proteina C 

Proteina S, teste funcional 

Protoporfirina eritrocitaria livre - zinco 

Prova do laco 

Resistencia globular, curva de 

Reticulocitos, contagem 

Retracao do coagulo 

Ristocetina, co-fator, teste funcional, dosagem 

Tempo de coagulacao 



Tempo de protrombina 

Tempo de sangramento de IVY 

Tempo de trombina 

Tempo de tromboplastina parcial ativada 

Tripanossoma, pesquisa 

Tromboelastograma 

Anticorpo antimieloperoxidase, MPO 

Fator VII 

Fator XIII, dosagem, teste funcional 

Imunofenotipagem para doenca residual minima  

Imunofenotipagem para hemoglobinuria paroxistica noturn 

Imunofenotipagem para leucemias agudas ou sindrome miel 

Imunofenotipagem para linfoma nao hodgkin / sindrome li 

Inibidor do fator IX, dosagem 

Inibidor dos fatores da hemostasia, triagem  (diretriz ANS - nº 49)  

Protiena S livre, dosagem 

Consumo de protrombina 

Enzimas eritrocitarias, rastreio para deficiencia 

Esplenograma (citologia) 

Hemoglobinopatia - triagem (El.HB., hemoglob. fetal. re 

Sulfo-hemoglobina, determinacao da 

Coombs indireto 

Mielograma  

Dímero D - pesquisa e/ou dosagem (diretriz ANS - nº 19)  

Tempo de sangramento (Duke) 

Coagulograma (TS, TC, prova do laco, retracao do coagul 

Baco, exame de esfregaco de aspirado 

Linfonodo, exame de esfregaco de aspirado 

1,25-dihidroxi vitamina D 

17-cetosteroides (17-CTS) - cromatografia 

17-cetosteroides relacao alfa/beta 

17-cetosteroides totais (17-CTS) 

17-hidroxipregnenolona 

Acido 5 hidroxi indol acetico, dosagem na urina 

Acido homo vanilico 

AMP ciclico 

Cortisol livre 

Curva glicemica (6 dosagens) 

Curva insulinica  (6 dosagens) 

Dosagem de receptor de progesterona ou de estrogenio 

Enzima conservadora da angiotensina (ECA) 

Eritropoietina 

Gad-Ab-antidescarboxilase do ácido 

Glucagon, dosagem 

Hormonio antidiuretico (vasopressina) 



IGF BP3 (proteina ligadora dos fatores de crescimento i 

N-telopeptideo 

Paratormonio - molecula intacta 

Pregnandiol 

Prova do LH-Rh, dosagem do FSH sem fornecimento de medi 

Prova do LH-Rh, dosagem do LH sem fornecimento de medic 

Prova do TRH-HPR, dosagem do HPR sem fornecimento do ma 

Prova do TRH-TSH, dosagem do TSH sem fornecimento do ma 

Prova para diabete insipido (restricao hidrica  NaCL 3% 

Estrogenios totais (fenolesteroides) 

Provas de funcao tireoideana (T3, T4, indices e TSH) 

11-desoxicorticosterona 

Hormonio gonodotrofico corionico quantitativo(Beta-HCG) 

Macroprolactina 

17-hidroxicorticosteroides (17-OHS) 

Adenovirus, IgG 

Adenovirus, IgM 

Amebiase 

Anticandida - IgG e IgM (cada) 

Anti-actina 

Anti-DNA 

Anti-JO1 

Anti-LA/SSB 

Anti-LKM-1 

Anti-RNP 

Anti-Ro/SSA 

Anti-Sm 

Anticardiolipina - IgA 

Anticardiolipina - IgG 

Anticardiolipina - IgM 

Anticentromero 

Anticorpo antivírus da hepatite E (total) 

Anticorpos anti-ilhota de langherans 

Anticorpos anti-influenza A,  IgG 

Anticorpos anti-influenza A,  IgM 

Anticorpos anti-influenza B, IgG 

Anticorpos anti-influenza B, IgM 

Anticorpos antiendomisio - IgG, IgM, IgA (cada) 

Anticorpos naturais - isoaglutininas, pesquisas 

Anticorpos naturais - isoaglutininas, titulagem 

Anticortex supra-renal 

Antiescleroderma (SCL 70) 

Antigliadina (gluten) - IgA 

Antigliadina (gluten) - IgG 

Antimembrana basal 



Antimicrossomal 

Antimitocondria 

Antimitocondria, M2 

Antimusculo cardiaco 

Antimusculo estriado 

Antimusculo liso 

Antineutrofilos (anca)  C 

Antineutrofilos (anca)  P 

Antiparietal 

Antiperoxidase tireoideana 

Aslo 

Aspergilus 

Avidez IgG toxoplasmose, citomegalia, rubéloa, EB e outros, cada, pesq/dosagem (diretriz ANS 
nº06)  

Beta-2-microglobulina 

Biotinidase atividade da, qualitativo 

Blastomicose, reação sorológica 

Brucela - IgG - pesquisa e/ou dosagem 

Brucela - IgM - pesquisa e/ou dosagem 

C1q - pesquisa e/ou dosagem 

C3 proativador - pesquisa e/ou dosagem 

C3A (fator B) 

Caxumba, IgG 

Caxumba, IgM 

Chagas IgG 

Chagas IgM 

Chlamydia - IgG 

Chlamydia - IgM 

Cisticercose, AC 

Citomegalovirus IgG 

Citomegalovirus IgM 

Clostridium difficile, toxina A 

Complemento C2 

Complemento C3 

Complemento C4 

Complemento CH 100 

Complemento CH-50 

Crio-aglutinina, globulina, dosagem, cada 

Crio-aglutinina, globulina, pesquisa, cada 

Cross match (prova cruzada de histocompatibilidade para 

Cultura ou estimulacao dos linfocitos in vitro por conc 

Dengue - IgG e IgM (cada) 

Echovirus (painel) sorologia para 

Equinococose 

Fator antinucleo, (FAN) 



Fator reumatoide 

Filaria sorologia 

Genotipagem do sistema HLA 

Giardia 

Helicobacter pylori - IGA 

Helicobacter pylori - IgG 

Helicobacter pylori - IgM 

Hepatite A - HAV - IgG 

Hepatite A - HAV - IgM 

Hepatite B - HBCAC - IgG (anti-core IgG ou Acoreg) 

Hepatite B - HBCAC - IgM (anti-core IgM ou Acorem) 

Hepatite B - HBeAC (anti HBE) 

Hepatite B - HBeAG (antigeno E) 

Hepatite B - HBSAC (anti-antigeno de superficie) 

Hepatite B - HBSAG (AU, antigeno australia) 

Hepatite C - anti-HCV 

Hepatite C Anti HCV - Igm 

Hepatite delta, anticorpo IgG 

Hepatite delta, anticorpo IgM 

Hepatite delta, antigeno 

Herpes simples - IgG 

Herpes simples - IgM 

Herpes zoster - IgG 

Herpes zoster - IgM 

Hipersensibilidade retardada (intradermo reacao IDeR ) 

Histona 

Histoplasmose 

HIV - antigeno P24 

HIV1 ou HIV2, pesquisa de anticorpos 

HIV1+ HIV2, (determinacao conjunta), pesquisa de anticorpo 

HLA - DR 

HLA-DR+DQ 

HTLV1 ou HTLV2 pesquisa de anticorpo (cada) 

IgA 

IgD 

IgE, grupo especifico, cada 

IgE, por alergeno (cada) 

IgE, total 

IgG 

IgG, subclasses 1,2,3,4 (cada) 

Igm 

Imunoeletroforese (estudo da gamopatia) 

Inibidor de C1 esterase 

Isospora, pesquisa de antigeno 

Legionella - IgG e IgM (cada) 



Leishmaniose - IgG e IgM (cada) 

Leptospirose - IgG 

Leptospirose - IgM 

Leptospirose, aglutinacao 

Linfocitos T helper contagem de (IF com OKT-4) (CD-4+) 

Linfocitos T supressores contagem de (IF com OKT-8) (D- 

Listeriose 

Lyme - IgG 

Lyme - IgM 

Malaria - IgG 

Malaria - IgM 

Micoplasma pneumoniae - IgG 

Micoplasma pneumoniae - IgM 

Mitsuda, IDeR 

Mononucleose 

Mononucleose - Epstein BARR - IgG 

Mononucleose, anti-VCA (EBV) IgG 

Mononucleose, anti-VCA (EBV) IgM 

Outros testes bioquimicos para determinacao do risco fetal ( 

Parvovirus - IgG, IgM (cada) 

Peptidio intestinal vasoativo, dosagem 

PPD (tuberculina), IDeR 

Psitacose 

Reacao sorologica para coxsackie, neutralizacao IgG 

Rubeola - anticorpos IgG 

Rubeola - anticorpos IgM 

Schistosomose - IgG 

Schistosomose - IgM 

Sifilis - FTA-ABS-IgG 

Sifilis - FTA-ABS-IgM 

Sifilis - TPHA 

Sifilis - VDRL 

Toxocara cannis - IgG 

Toxocara cannis - IgM 

Toxoplasmose IgG 

Toxoplasmose IgM 

Urease, Teste rapido para helicobacter pylori 

Virus sincicial respiratorio - Elisa - IgG 

Waaler-Rose (fator reumatoide) 

Western Blot (anticorpos anti-HIV) 

Western Blot (anticorpos anti-HTVI ou HTLVII) (cada) 

Alergenos - perfil antigenico (painel C/36 antigenos) 

Antifigado (glomerulo, tub. Renal corte rim de rato), I 

Chagas 

Chagas (Machado Guerreiro) 



Chagas Total 

Complemento C3, C4 - turbid. ou nefolom¿trico C3A 

Crioglobulinas, caracterizacao - imunoeletroforese 

DNCB - teste de contato 

Fator reumat¢ide, teste do l tex 

Hepatie C - Antigeno HCV - PCR 

NBT estimulado 

Rubeola 

Sarampo 

Sarampo - anticorpos Igg 

Sarampo - anticorpos Igm 

Toxoplasmose 

Toxoplasmose - IgA 

Varicela, IgG 

Varicela, IgM 

Varicela, para 

Sífilis anticorpo total 

Sífilis IgM 

Amebiase, IgG 

Mononucleose, sorologia para (Monoteste ou Paul-Bunnel), cad 

Proteína C reativa, qualitativa 

Proteína C reativa, quantitativa 

Aslo, quantitativo 

Paracoccidioidomicose, anticorpos totais/IgG 

Anticorpos Antipneumococo 

Anticorpos Antitansglutaminase -IGA 

Anticorpos anti peptídeo cíclico citrulinado - IgG (com diretriz definida pela ANS - nº 4) 

Acetilcolina, anticorpos anti-receptor 

Anticorpos Gangliosídeos, soro 

Adenosina de aminase (ADA) 

Bioquimica LCR (proteinas,pandy,glicose,cloro) 

Celulas, contagem total e especifica 

Pesquisa celulas neiplasicas (citologia oncotica) 

Criptococose, candida, aspergilus (latex) 

Eletroforese de proteinas no liquor, com concentracao 

H. Influenzae, S. Pneumonieae, N. Meningitidis A, B e C 

Haemophilus influenzae - pesquisa de anticorpos (cada) 

indice de imunoproducao (eletrof. e IgG em soro e liquor) 

LCR ambulatorial rotina (aspectos cor + indice de cor + 

LCR hospitalar neurologia (aspectos cor + indices de co 

LCR pronto socorro (aspectos cor + indice  de cor + con 

Pesquisa de bandas oligoclonais por isofocalizacao 

Proteina mielina basica, anticorpo anti 

Puncao lombar com manometria para coleta de liquido cef 

Nonne-Apple; reacao de 



Takata-Ara reacao 

Aminoácidos no líquido cefalorraquidiano 

Anticorpo antiespermatozoide 

Espermograma (caracteres fisicos, pH, fludificacao, mot 

Espermograma e teste de penetracao in vitro, velocidade 

Clements, teste 

Espectrofotometria de liquido amniotico 

Fosfolipidios (relacao lecitina/esfingomielina) 

Maturidade pulmonar fetal 

Rotina do liquido amniotico-amniograma (citologico espe 

Cristais com luz polarizada, pesquisa 

Ragocitos, pesquisa 

Rotina liquido sinovial - caracteres fisicos, citologia 

A fresco, exame 

Antibiograma (teste sensibilidade a antibioticos e quim 

Antibiograma p/ bacilos alcool-resistentes - drogas de 

Antigenos fungicos, pesquisa 

B.A.A.R. (Ziehl ou fluorescencia, pesquisa direta e apo 

Bacterioscopia (Gram, Ziehl, Albert  etc), por lamina 

Chlamydia, cultura 

Colera - identificacao (sorotipagem incluida) 

Corpusculos de Donovani, pesquisa direta de 

Criptococo (tinta da China), pesquisa de 

Criptosporidium, pesquisa 

Cultura bacteriana (em diversos materiais biologicos) 

Cultura para bacterias anaerobicas 

Cultura para fungos 

Cultura para mycobacterium 

Cultura quantitativa de secrecoes pulmonares, quando ne 

Cultura, fezes: salmonela, shigellae e esc. Coli entero 

Cultura, fezes: salmonella, shigella e escherichia coli 

Cultura, herpesvirus ou outro 

Cultura, micoplasma ou ureaplasma 

Cultura, urina com contagem de colonias 

Estreptococos - A, teste rapido 

Fungos, pesquisa de (a fresco lactofenol, tinta da Chin 

Hemocultura (por amostra) 

Hemocultura automatizada (por amostra) 

Hemocultura para bacterias anaerobias (por amostra) 

Hemophilus (bordetella) pertussis 

Hansen, pesquisa de (por material) 

Leptospira (campo escuro apos concentracao) pesquisa 

Mycobacteria - teste de sensibilidade a drogas MIC, por 

Paracoccidioides, pesquisa de 

Pneumocysti carinii, pesquisa por coloracao especial 



Rotavirus, pesquisa, Elisa 

Treponema (campo escuro) 

Citomegalovirus - shell vial 

Microsporidia, pesquisa nas fezes 

Sarcoptes scabei, pesquisa 

Chlamydia - PCR, amplificacao de DNA 

Cultura automatizada 

Antibiograma (teste sensibilidade a antibioticos e quimioter 

Antibiograma automatizado 

Leishmania, pesquisa 

Protozoários, cultura para 

Streptococcus B hemol cultura qualquer material 

Antifungigrama 

Cultura quantitativa queimados (pele) 

Cultura em leite materno 

acido citrico 

acido homogentisico 

Alcaptonuria, pesquisa 

Calculos urinarios 

Catecolaminas fracionadas dopamina, epinefrina, norepinefrin 

Cistinuria, pesquisa 

Coproporfirina III 

Corpos cetonicos, pesquisa 

Cromatografia de acucares 

Dismorfismo eritrocitario, pesquisa (contraste de fase) 

Erros inatos do metabolismo baterias de testes quimicos 

Frutosuria, pesquisa 

Galactosuria, pesquisa 

Lipoides, pesquisa 

Melanina, pesquisa 

Metanefrinas urinarias, dosagem das 

Microalbuminuria (RIE) 

Pesquisa ou dosagem de um componente urinario 

Porfibilinogenio 

Proteinas de Bence Jones, pesquisa 

Rotina de urina (caracteres fisicos, elementos anormais 

Uroporfirinas, dosagem 

hexanodiona 2,5 - dosagem de urina 

Cistina 

Porfobilinogenio 

Bartituratos, pesquisa 

Contagem sedimentar de Addis 

Eletroforese de proteinas urinarias, com concentracao 

Fenilcetonuria, pesquisa 

Histidina, pesquisa 



Mioglobina, pesquisa 

Osmolalidade, determinacao 

Prova de concentracao (Fishberg ou Volhard) 

Tirosinose, pesquisa 

Hemoglobina livre na urina (amostra isolada) 

Teste de concentração urinária após DDAVP 

Pesquisa de sulfatídeos e material metacromático na urina 

Cromatina sexual, pesquisa (diretriz ANS - nº 110) 

Iontoforese para a coleta de suor, com dosagem de cloro 

Muco-nasal, pesquisa de eosinofilos e mastocitos 

Perfil metabolico para litiase renal 

Gastroacidograma - secrecao basal para 60  e 4 amostras 

Pancreozima - secretina no suco duodenal, teste 

Rotina da biles A, B, C e do suco duodenal (caracteres 

Perfil reumatologico (acido urico, eletroforese de prot 

Prova atividade de febre reumatica (aslo, eletroforese 

Provas de funcao hepatica (bilirrubinas, eletroforese d 

Teste do pezinho basico (TSH neonatal  fenilalanina eletr 

Teste do pezinho ampliado (TSH neonatal + 17 OH progesterona 

Líquido pleural citológico 

µcido delta aminolevul¡nico (para chumbo inorg¿nico) 

µcido delta aminolevul¡nico desidratase (para chumbo inorg 

Acido fenilglioxilico (para estireno) 

Acido hipurico (para tolueno) 

Acido mandelico (para estireno) 

Acido metilhipurico (para xilenos) 

Salicilico 

Carboxihemoglobina (para mon¢xido de carbono  diclorome 

Chumbo 

Colinesterase (para carbamatos  organofosforados) 

Coproporfirinas (para chumbo inorganico) 

Etanol 

Fenol (para benzeno, fenol) 

Fluor (para fluoretos) 

Meta-hemoglobina (para anilina nitrobenzeno) 

Metais Al, As, Cd, Cr, Mn, Hg, Ni, Zn, Co, outro (s) ab 

Metanol 

P-aminofenol (para anilina) 

Protoporfirinas Zn (para chumbo inorganico) 

Sulfatos organicos ou inorganicos, pesquisa (cada) 

Triclorocompostos totais (para tetracloroetileno, tricl 

Ácido metil malônico 

Cromo 

Zinco 

Salicilatos, pesquisa 



Metil Etil Cetona 

Citomegalovírus - qualitativo, por PCR, pesquisa (diretriz ANS - nº 14)  

Citomegalovírus - quantitativo, por PCR 

Cromossomo philadelfia 

Fator V de layden por PCR, pesquisa (diretriz ANS - nº 25)  

Doenças do gene CFTL (fibrose cística) pesquisa de uma mutação (DF508) (diretriz ANS - nº 
110) 

Hepatite B (quantitativo) PCR, pesquisa (diretriz ANS - nº 28)  

Hepatite C (qualitativo) por PCR 

Hepatite C (quantitativo) por PCR 

Hepatite C - genotipagem, pesquisa (diretriz ANS - nº 29)  

HIV - carga viral PCR 

HIV - qualitativo por PCR 

HIV, genotipagem, pesquisa (diretriz ANS - nº 31)  

HPV (virus do papiloma humano) + subtipagem quando nece 

HTLV I / II por PCR (cada) 

Mycobacteria PCR 

X-Frágil por PCR, pesquisa (diretriz ANS - nº 110) 

Chlamydia por biologia molecular 

Pesquisa de outros agentes por PCR 

Pesquisa de mutação de alelo específico por PCR (diretriz ANS - nº 110) 

Resistência agentes antivirais por biologia molecular (cada droga) - pesq (diretriz ANS nº29 e 
nº31) 

Epstein BARR vírus por PCR 

HLA B27, fenotipagem  (diretriz ANS - nº 32) 

HPV oncoproteínas virais E6/E7, pesquisa 

HIV amplificação do DNA (PCR) (diretriz ANS - nº 31) 

Chlamydia - PCR, ampliação de DNA 

Virus Zika - por PCR (com diretriz definida pela ANS - nº 111) 

17-alfa-hidroxiprogesterona 

3 alfa androstonediol glucoronideo (3ALFDADIOL) 

Acido vanilmandelico (VMA) 

Adrenocorticotrofico, hormonio (ACTH) 

Aldosterona 

Alfa-fetoproteina 

Androstenediona 

Anticorpo anti-receptor de TSH (TRAB) 

Anticorpos antiinsulina 

Anticorpos antitireoide (tireoglobulina) 

Antigeno Australia (HBSAG) 

Antigeno carcinoembriogenico (CEA) 

Antigeno especifico prostatico livre (PSA livre incluindo PS 

Antigeno especifico prostatico total (PSA) 

Anti-TPO 

Calcitonina 



Catecolaminas 

Composto S (11 - desoxicortisol) 

Cortisol 

Crescimento, hormonio do (HGH) 

Dehidroepiandrosterona (DHEA) 

Dehidrotestosterona (DHT) 

Drogas (imunossupressora, anticonvulsivante, digitalico, etc 

Estradiol 

Estriol 

Estrona 

Ferritina 

Foliculo estimulante, hormonio (FSH) 

Gastrina 

Globulina de ligacao de hormonios sexuais (SHBG) 

Globulina transportadora da tiroxina (TBG) 

Gonadotrofico corionico, hormonio (HCG) 

Hormonio luteinizante (LH) 

Imunoglobulina (IGE) 

indice de tiroxina livre (ITL) 

Insulina 

Marcadores tumorais (CA 19.9, CA 125, CA 72-4, CA 15-3, etc. 

Osteocalcina 

Peptideo C 

Progesterona 

Prolactina 

PTH 

Renina 

Somatomedina C (IGF1) 

Sulfato de dehidroepiandrosterona (S-DHEA) 

T3 livre 

T3 retencao 

T3 reverso 

T4 livre 

Testosterona livre 

Testosterona total 

Tireoestimulante, hormonio (TSH) 

Tireoglobulina 

Tiroxina (T4) 

Triiodotironina (T3) 

Vasopressina (ADH) 

Vitamina B12 

AMP cíclico nefrogênico na urina (24h) 

Dosagem de ácido hipúrico em urina 

HGH estímulo com exercício e clonidina, HGH 

Insulina livre 



Insulina total e livre 

Prova de sobrecarga de glicose para insulina 

Curva insulínica e glicêmica (3 dosagens) 

Curva insulínica e glicêmica (4 dosagens) 

Curva insulínica e glicêmica (5 dosagens) 

Cortisol ritmo (2 dosagens) 

Curva insulínica e glicêmica (6 dosagens) 

Restrição hídrica, teste 

Cadeia Kappa-Lambda leve livre 

Hemácias, tempo de sobrevida das 

Hemoglobina fetal, dosagem 

Tempo de lise de euglobulina 

Análise de multímeros para pacientes com doença de Von Wille 

Protrombina, pesquisa de mutação (diretriz ANS - nº 61)  

Fator II, dosagem do inibidor (diretriz ANS - nº 49) 

Índice de saturação de ferro 

Levetiracetam, dosagem 

Neurontin 

Topiramato, dosagem (sangue) 

Vigabatrina, dosagem 

Clobazam dosagem 

Vancomicina, dosagem 

Iduronato-2 sulfatase, dosagem 

N-Acetilglicosaminidase, dosagem 

Ácido cítrico (Citrato), dosagem sangue 

Curva Glicemica Clássica (5dosagem) 

Everolimus, dosagem 

Alfa fetoproteína L3, líquor 

Alfa-galactosidade, dosagem plásmatica 

Bicarbonato na urina, amostra isolada 

Índice de proteína/creatinina 

Tripsina, dosagem 

Zinco eritrocitário, dosagem 

Acetilcolina, anticorpos ligador receptor  

Acetilcolina, anticorpos modulador receptor  

Hepatite E - IgM / IgG 

Anticorpos Antidifteria  

Anticorpos Antitétano 

Teste rápido para detecção de HIV em gestante 

Cadeias leves livres Kappa/Lambda em urina, dosagem 

Calprotectina, detecção nas fezes 

Coxsackie B1-6, anticorpos IgM 

HIV1/2, anticorpos (teste rápido) 

Chikungunya, anticorpos 

Antígeno NS1 do vírus da dengue, pesquisa 



Dengue, anticorpos IgG, soro (teste rápido) 

Dengue, anticorpos IgM, soro (teste rápido) 

Virus Zika - IgG (com diretriz definida pela ANS - nº 113) 

Virus Zika - IgM (com diretriz definida pela ANS - nº 112) 

Transfusão (ato médico de responsabilidade ambulatorial 

Tranfusao (ato medico hospitalar de responsabilidade) 

Material descartavel (kit) e solucoes para utilizacao 

Material Descartavel (kit) e solucoes para utilizacao 

Sangria terapeutica 

Unidade de concentrado de hemacias 

Unidade de concentrado de hemacias lavadas 

Unidade de concentrado de plaquetas por aferese 

Unidade de concentrado de plaquetas randomicas 

Unidade de crioprecipitado de fator anti-hemofilico 

Unidade de plasma 

Unidade de sangue total 

Deleucotizacao de unidade de concentrado de hemacias - 

Deleucotizacao de unidade de concentrado de plaquetas - 

Irradiacao de componentes hemoterapicos 

Deleucotizacao de unidade de concentrado de plaquetas - 

Unidade de concentrado de granulocitos 

Unidade de concentrado de plaquetas (dupla centrifugacao) 

Acomp hosp/dia transplante medula óssea por hematologista/hemoterapeuta (diretriz ANS 
nº70 e nº71) 

Aplicação de medula óssea ou células tronco (diretriz ANS - nº 70) 

Coleta células tronco por processadora automática para transplante medula óssea (diretriz 
ANS nº70) 

Coleta de biopsia de medula ossea por agulha 

Coleta de medula ossea para transplante 

Determinação de células CD34, CD45 positivas - Citômetro de Fluxo (diretriz ANS - nº 70 e nº 
71) 

Determinacao de conteudo de DNA - Citometro de Fluxo 

Eletroforese de hemoglobina por componente hemoterapico 

Eletroforese de hemoglobina por unidade de sangue total 

Exsanguineo  transfusao 

Fenotipagem de outros sistemas eritrocitarios - por fen 

Fenotipagem de sistema RH-HR (D, C, E, C E C) gel teste 

Fenotipagem do sistema RH-HR (D, C, E, C, E) 

Grupo sanguineo ABO e RH 

Identificacao de anticorpos sericos irregulares antieri 

Identificacao de anticorpos sericos irregulares antieri 

Identificacao de anticorpos sericos irregulares antieri 

Identificcao de anticorpos sericos irregulares antierit 

Imunofenotipagem de subpopulacoes linfocitarias - Citom 

Imunofenotipagem para classificacao de leucemias - Cito 



Operacao de processadora automatica de sangue em aferes 

Operacao de processadora automatica de sangue em autotr 

Pesquisa de anticorpos sericos antieritrocitarios, anti 

Pesquisa de anticorpos sericos antieritrocitarios, anti 

Pesquisa de anticorpos sericos irregulares antieritroci 

Pesquisa de anticorpos sericos irregulares antieritroci 

Pesquisa de anticorpos sericos irregulares antieritroci 

Pesquisa de anticorpos sericos irregulares antieritroci 

Pesquisa de hemoglobina S por componente hemoterapico - 

Pesquisa de hemoglobina S por unidade de sangue total - 

Prova de compatibilidade pre-transfusional completa 

Prova de compatibilidade pre-transfusional completa - g 

S. Anti-HTLV-I + HTLV-II (determinacao conjunta) por co 

S. Anti-HTLV-I + HTLV-II (determinacao conjunta) por un 

S. Chagas EIE por componente hemoterapico 

S. Chagas EIE por unidade de sangue total 

S. Hepatite B anti-HBC por componente hemoterapico 

S. Hepatite B anti-HBC por unidade de sangue total 

S. Hepatite C anti-HCV por componente hemoterapico 

S. Hepatite C anti-HCV por unidade de sangue total 

S. HIV - EIE por componente hemoterapico 

S. HIV - EIE por unidade de sangue total 

S. Malaria - IFI por componente hemoterapico 

S. Malaria - IFI por unidade de sangue total 

S. Sifilis - EIE por componente hemoterapico 

S. Sifilis - EIE por unidade de sangue total 

S. Sifilis FTA - ABS por componente hemoterapico 

S. Sifilis FTA - ABS por unidade de sangue total 

S. Sifilis HA por componente hemoterapico 

S. Sifilis HA por unidade de sangue total 

S. Sifilis VDRL por componente hemoterapico 

S. Sifilis VDRL por unidade de sangue total 

S.Chagas HA por componente hemoterapico 

S.Chagas HA por unidade de sangue total 

S.Chagas IFI por componente hemoterapico 

S.Chagas IFI por unidade de sangue total 

S.Hepatite B (HBsAg) RIE ou EIE por componente hemotera 

S.Hepatite B (HBsAg) RIE ou EIE por unidade de sangue t 

Teste de Coombs direto 

Teste de coombs direto - gel teste 

Teste de Coombs direto - mono especifico (IgG, IgA, C3, 

Teste de Coombs indireto - mono especifico (IgG, IgA, C 

TMO - congelamento de medula óssea ou células tronco perifericas (diretriz ANS - nº 71)  

TMO - descongelamento de medula óssea ou células tronco (diretriz ANS - nº 71)  

TMO - determinação HLA transplantes medula óssea loci DR e DQ (alta resolução) (diretriz ANS 



nº70)  

TMO - determinação de HLA para transplantes de medula óssea loci A e B (diretriz ANS - nº 70)  

TMO - determinação HLA transplantes medula óssea - loci DR e DQ (bx resolução) (diretriz ANS 
nº70)  

TMO - determinação de unidades formadoras de colônias (diretriz ANS - nº 70 e nº 71)  

TMO - determinação de viabilidade de medula óssea (diretriz ANS -nº 71)   

TMO - manutenção congelamento de medula óssea ou células tronco (até 2 anos) (diretriz ANS 
nº71)  

TMO - preparo de medula óssea ou células tronco periféricas para congelamento (diretriz ANS 
nº71)  

TMO - preparo e filtração de medula óssea ou células tronco na coleta (diretriz ANS nº70 e 
nº71)  

Transaminase piruvica - TGP ou ALT por unidade de sangu 

Transfusao fetal intra-uterina 

Estimulacao e mobilizacao de celulas CD34 positivas 

Determinacao do fator RH (D), incluindo prova para D-fraco n 

Doacao autologa com recuperacao intra-operatoria 

Doacao autologa peri-operatoria por hemodiluicao normovolemi 

Doacao autologa pre-operatoria 

Exames imunohematologicos em recem-nascidos: tipificacao ABO 

Imuno-hematologicos: tipificacao ABO, incluindo tipagem reve 

Investigacao da presenca de anti-A ou anti-B, em soro ou pla 

Tipificacao ABO, incluindo tipagem reversa no sangue do rece 

Aférese para paciente ABO incompatível 

Antigenemia para diagnóstico de CMV pós transplante 

Avaliação quimerismo - VNTR - doador - pré transplante 

Avaliação quimerismo - VNTR - paciente - pré transplante 

Avaliação quimerismo por STR - paciente - pós transplante 

Coleta de linfócitos de sangue periférico por aférese para t 

Controle microbiológico da medula óssea no TCTH alogênico 

Controle microbiológico das células tronco periféricas no TC 

Depleção de plasma em TCTH alogênicos com incompatibilidade  

PCR em tempo real para diagnóstico de EBV - pós transplante 

PCR em tempo real para diagnóstico de Herpes virus 6 - pos t 

PCR em tempo real para diagnóstico de Herpes virus 8 - pos t 

Quantificação de CD14 da coleta de células tronco periférica 

Quantificação de CD19 da coleta de células tronco periférica 

Quantificação de CD3  da coleta de células tronco periférica 

Quantificação de CD3  da coleta de linfócitos para tratament 

Quantificação de CD4 da coleta de células tronco periféricas 

Quantificação de CD8 da coleta de células tronco periféricas 

Quantificação de leucócitos totais da coleta de células tron 

Quantificação de leucócitos totais da Medula Óssea no TCTH a 

Sedimentação de hemácias em TCTH alogênicos com incompatibil 

Viabilidade celular dos linfócitos periféricos por citometri 

Viabilidade celular da medula óssea por citometria de fluxo  



Viabilidade celular das células tronco periféricas por citom 

Fenotipagem do sistema RH-HR (D, C, E, C, E) e Kell 

Cariotipo com bandas de pele, tumor e demais tecidos 

Cariotipo com pesquisa de troca de cromatides irmas(Diretriz Utilização ANS) 

Cariotipo com tecnicas de alta resolucao 

Cariotipo de medula (tecnicas com bandas) 

Cariotipo de sangue (tecnicas com bandas) 

Cariotipo de sangue obtido por cordocentese pre-natal 

Cariotipo de sangue-pesquisa de marcadores tumorais 

Cariotipo de sangue-pesquisa de sitio fragil X 

Cariotipo em vilosidades corionicas (cultivo de trofobl 

Cariotipo para pesquisa de instabilidade cromossomica 

Cromatina X ou Y 

Cultura de aborto e obtencao de cariotipo 

Cultura de tecido para ensaio enzimatico e/ou extracao 

Fish em metáfase ou núcleo interfásico, por sonda(Diretriz Utilização ANS) 

Liquido amniotico, cariotipo com bandas 

Liquido amniotico, subcultura para dosagem adicional (u(Diretriz Utilização ANS) 

Estudo de alterações cromossônicas em leucemias por Fish (FL(Diretriz Utilização ANS) 

Translocação PML/RAR-a(Diretriz Utilização ANS) 

Marcadores bioquimicos extras, alem de BHCG, AFP e PAPP-A, p 

Baterias de testes quimicos de triagem em urina para er 

Determinacao do risco fetal, com elaboracao de laudo 

Dosagem quantitativa de acidos organicos para o diagnostico  

Dosagem quantitativa de aminoácidos para o diagnóstico de er 

Eletroforese ou cromatografia (papel ou camada delgada) 

Ensaios enzimaticos em celulas cultivadas para diagnost 

Ensaios enzimaticos em leucocitos, eritrocitos ou tecid 

Ensaios enzimaticos no plasma para diagnostico de EIM, inclu 

Teste Duplo - 1 trimestre (PAPP-A+BETA+HCG) ou outros 2 em 

Teste duplo - 2 trimestre (AFP+Beta-HCG) ou outros 2 em soro 

Teste triplo (AFP+Beta-HCG+Estriol) ou outros 3 em soro 

Dosagem quantitativa de ácidos graxos de cadeia muito longa  

Dosagem quantitativa de metabólitos por cromatografia / espectrometria de massa  (CG/MS 
ou HPLC/MS ) 

Dosagem quantitativa de ácidos orgânicos para o diagnóstico  

Analise de DNA com enzimas de restricao por enzima util(Diretriz Utilização ANS) 

analise de DNA fetal por enzima de restricao, por enzima uti(Diretriz Utilização ANS) 

Analise de DNA fetal por sonda ou PCR por locus, por amostra(Diretriz Utilização ANS) 

Analise de DNA pela tecnica multiplex por locus extra,(Diretriz Utilização ANS) 

Analise de DNA pela tecnica multiplex por locus, por am(Diretriz Utilização ANS) 

Analise de DNA por sonda, ou PCR por locus, por amostra(Diretriz Utilização ANS) 

Extracao de DNA (sangue, urina, liquido aminiotico, vil(Diretriz Utilização ANS) 

Sequenciamento genico por sequencias de ate 500 pares de bas(Diretriz Utilização ANS) 

Análise de DNA por MLPA, por sonda de DNA utilizada, por amo(Diretriz Utilização ANS) 



Análise expressão gênica por locus, por amostra,(com diretriz definida pela ANS - nº 110) 

Hemocromatose, análise por PCR (com diretriz definida pela ANS - nº 110)  

 


