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Consultas                Euros 
Primeira consulta de fertilidade (inclui ecografia ginecológica) 100 € 
Consulta de ginecologia  110 € 
Consulta de obstetrícia 110 € 
Consulta por Skype 100 € 
Outras consultas de fertilidade  85 € 
Consulta de aconselhamento para doação de gametas 75 € 
Primeira consulta de psicologia/psicoterapia 65 € 
Outras consultas de psicologia/psicoterapia 50 € 
  

Exames ecográficos   
Ecografia ginecológica (pélvica ou com sonda vaginal) 95 € 
Ecografia para monitorização de tratamentos efetuados na AVA Clinic 75 € 
Ecografia no primeiro trimestre da gravidez (≤ 12 semanas) 95 € 
  

Exames de diagnóstico   

Análise do esperma (espermograma) 90 € 
Teste de fragmentação de DNA dos espermatozoides (inclui Espermograma) 150 € 
Teste de migração de espermatozoides 85 € 
Teste de ligação ao ácido hialurónico (Teste de HBA) 45 € 
Citologia ginecológica (Papanicolau - colheita do esfregaço, envio e custos do laboratório) 55 € 
Histeroscopia diagnóstica a 650 € 
Exame da permeabilidade das trompas de Falópio (por ecografia) SSG, salpingosonografia 260 € 
Biopsia do endométrio 310 € 
  

Outros exames ou procedimentos  
Punção de quisto ovárico  235 € 
Scratching do endométrio para auxilio da implantação 200 € 
Curetagem a 475 € 
Colocação de DIU (dispositivo intra-uterino, não inclui o preço do dispositivo) 90 € 
CTG 65 € 
Intervenções de enfermagem (pensos, injeções, remoção de pontos, etc.) 10 € 
  

Tratamentos de Procriação Medicamente Assistida (PMA)  

Inseminação intrauterina (IIU) (inclui as ecografias efetuadas na AVA Clinic durante o tratamento)  735 € 
Fertilização in vitro (FIV) / Microinjeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) (inclui as 

ecografias efetuadas na AVA Clinic durante o tratamento) 
a 

4050 € 

Transferência de embriões criopreservados (TEC) 1150 € 
Preservação da fertilidade (inclui colheita e criopreservação de óvulos da paciente e custos de manutenção, max. de 5 anos) 

a 2750 € 
Descongelamento de óvulos (da paciente), fertilização e transferência embrionária 2310 € 
FIV/ICSI com doação de óvulos  6350 € 
Doação de espermatozoides para IIU, FIV ou ICSI (**preço sob consulta)  **420 € 
Fertilização Recíproca (Método ROPA) a 4475 € 
Transferência de embriões doados  1950 € 
  

Tratamentos cancelados  

Tratamento de FIV ou ICSI incompleto, punção dos ovários sem óvulos a 1850 € 
Tratamento de FIV ou ICSI incompleto, sem transferência de embriões a 2550 € 
Descongelamento, sem transferência de embriões 385 € 
* Os preços dos tratamentos não incluem as despesas com os medicamentos. Também não incluem as despesas com as técnicas de diagnóstico 
(espermogramas, etc.) ou com as técnicas especializadas que possam ser realizadas durante a cultura de embriões a fresco. 
Os preços não incluem ecografias ou outros exames realizados fora da AVA Clinic. 
  

Técnicas complementares   

Biopsia aspirativa testicular a 735 € 
Seleção de espermatozoides por PICSI 130 € 
Lavagem de esperma em casais serodiscordantes (marido com VHB, VHC, VIH ou HTLV positivo) 625 € 
Criopreservação de esperma para tratamento em curso de PMA 335 € 
Criopreservação de esperma inclui custos de manutenção por um período max. de 5 anos 455 € 
Criopreservação de embriões inclui os custos de manutenção por um período max. de 3 anos 575 € 
Manutenção da criopreservação de gametas (espermatozoides/óvulos) por um período max. de 5 anos 275 € 
Manutenção da criopreservação de embriões por um período max. de 3 anos 250 € 
Eclosão assistida em embriões a fresco (abertura no invólucro do embrião-Assisted Hatching AH) 315 € 
Tecnologia Time-Lapse 150 € 
  
a Anestesia  
  todos os procedimentos que forem efetuados sob anestesia, são acrescidos deste valor 

 
275 € 
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