Tem tudo para cuidar de si.
TODOS OS CUIDADOS, DESDE 10,00€/ MÊS

Plano Saúde Ideal
O Plano Saúde Ideal é o Plano de Saúde com que sempre sonhou. Inclui todas as especialidades, contempla um Check-up
anual, tem pacotes especiais de Medicina Dentária e Oftalmológica, proporciona o serviço de Médico e Enfermeiro em
Casa, em suma, tem tudo para cuidar de si! Inclui Consultas de Clínica Geral e de Especialidade, Exames, Tratamentos,
Cirurgias e Internamentos em toda a Rede Médica. A Rede Médica utilizada pela Saúde Prime conta com mais de 36.600
Prestadores convencionados e está presente em todas as regiões do país.
SERVIÇOS MÉDICOS INCLUÍDOS
Consultas, Exames, Tratamentos, Cirurgias e Internamentos
Em toda a Rede Médica, o Plano Saúde Ideal permite realizar todos os cuidados de saúde a preços reduzidos.
Consultas nas melhores unidades de saúde privadas até 35€*, excepto Pediatria até 40€.
*Com entrada em vigor a 01/04/2021, a primeira consulta de cada anuidade no Grupo Cuf terá o valor de 40€, as consultas seguintes manterão o
valor convencionado de 35€. Poderá consultar toda a informação actualizada no site.

Medicina Dentária
Permite-lhe realizar 31 actos médicos gratuitos, e restantes actos a valores convencionados, em Médicos e Clínicas
de Medicina Dentária.
Vídeo-Consulta gratuita
Tenha o seu médico sempre disponível, no conforto do seu lar, na hora que marcar!
Oftalmologia
Se necessitar de efectuar uma Cirurgia ou Tratamentos no âmbito de Oftalmologia, com este Plano irá beneficiar de
valores muito reduzidos em todas as Clínicas pertencentes à Rede Médica convencionada.
CheckUp Anual
Este Plano permite-lhe fazer um CheckUp Anual, com um co-pagamento de 40€.
Assistência ao Domicílio 24h/ dia, 365 dias/ ano
• Consulta ao Domicílio: Poderá solicitar este serviço, sempre que precisar, por apenas 15€/consulta.
• Entrega de medicamentos ao domicílio: Serviço de entrega na morada do cliente com custo fixo de 20€ nos
Distritos de Lisboa e do Porto. No resto do País tem um custo de 0,47€/km (na totalidade do percurso).
• Transporte em Ambulância: Gratuito, em caso de urgência, para Hospital Público, se validado após a
Consulta ao Domicílio.
• Serviço de Telemedicina: Aconselhamento telefónico, prestado por um médico.
Rede de Enfermagem
Este Serviço, de âmbito nacional, permite a utilização nos Centros/Clínicas para actos específicos de enfermagem, a
valores convencionados, assim como a solicitação de prestação de cuidados de enfermagem no conforto da sua casa.
Rede de Saúde e Bem Estar
Serviço que complementa a rede médica, permitindo ao Cliente realizar consultas e tratamentos, no âmbito das
Medicinas Alternativas, Beleza e Lazer, numa rede com 4.800 prestadores. Engloba Ginásios, Nutrição, Psicologia,
Acupunctura, Homeopatia, entre outras valências.
2.ª Opinião Médica
Caso pretenda obter uma 2.ª Opinião Médica para o seu diagnóstico, terá acesso aos mais credenciados médicos
especialistas.
VANTAGENS
Sem Limites de Utilização
Sem Idade Limite de Adesão
Sem Idade Limite de Permanência

Sem Período de Carência
Sem Exclusões de Doenças Crónicas ou Pré-Existentes
Sem necessidade de Questionário Médico

QUEM SOMOS
A marca Saúde Prime é uma marca registada da UnlimitedCare, SA, empresa privada de capitais portugueses que
pertence ao Grupo Future Healthcare. Desde 2003 que temos como missão "proporcionar aos nossos clientes acesso
às melhores condições de saúde, vida e bem-estar".
Outros produtos Saúde Prime:
Plano Multi-Especialidade; Plano Saúde Oral; Seguro de Saúde; Seguro Internacional de Doenças Graves.

ACTOS MÉDICOS A PREÇOS DE REFERÊNCIA (Os valores abaixo referidos são indicativos mínimos)
CONSULTAS
Vídeo-consulta Atendimento Permanente
gratuito
Vídeo-consulta Programada
25,00 €-35,00 €
Consultas ao Domicílio (24h/dia)
15,00 €
Consulta de Clínica Geral e Especialidade
*até 35,00 €
Consulta de Pediatria
até 40,00 €
Consulta de Urgência
**50,00 €
Terapia da Fala
20,00 €
EXAMES DE DIAGNÓSTICO
Electrocardiograma
10,00 €
Ecocardiograma
60,00 €
Audiograma
22,00 €
Timpanograma
22,00 €
Endoscopia Alta
60,00 €
Colonoscopia Total
110,00 €
Colposcopia
40,00 €
Ecografia Obstétrica
32,00 €
Ecografia Ginecológica
30,00 €
Ecografia Mamária (2 lados)
30,00 €

Ecografia Partes Moles
35,00 €
Mamografia - 4 incidências, 2 de cada lado
40,00 €
RX Tórax, pulmões e coração 1 incidência
10,50 €
RX Joelho - 2 incidências
10,00 €
Eco-Doppler Colorido "Triplex Scan"
100,00 €
TAC - Tomografia Axial Computorizada
95,00 €
Ressonância Magnética
200,00 €
ESTOMATOLOGIA
Consulta de Medicina Dentária
gratuito
Consulta de Urgência
gratuito
Consulta de Reavaliação e/ou Revisão
gratuito
Aparelhos fixos
desde 170 €
VISÃO
Lasik Unilateral
850 €
Lasik Bilateral
1.500 €
Facoemulsificação do cristalino
Unilateral 1.750 €
com implantação de lente intraocular
Bilateral
3.000 €

CHECK UP ANUAL A 40€ - INCLUI:
Análises:
Hemograma com Plaquetas
Velocidade de Sedimentação
Glicémia
Ureia
Creatinina
Ionograma
Ácido Úrico
Colesterol Total
Colesterol HDL
Triglicéridos
AST = Aminotransferase Aspartato = GOT
ALT = Alanina Aminotransferase = TGP
GGT = Gama Glutamil Transferase
Fosfatase Alcalina
Urina II (análise sumária da urina)
Exames:
RX Tórax PA
ECG Simples

*Com entrada em vigor a 01/04/2021, a primeira consulta de cada anuidade no Grupo Cuf terá o valor de 40€, as consultas seguintes manterão o valor convencionado de 35€.
Poderá consultar toda a informação actualizada no site. ** Valor de referência para a consulta de triagem em urgência; os restantes actos médicos serão facturados individualmente.
NOTA 1: Nos Hospitais CUF Saúde e Unidades Lusíadas Saúde a tabela a aplicar é diferente. NOTA 2: Para consultar preços de actos médicos deve contactar a Linha de Apoio a
Clientes através do número 210 402 425, ou ligar directamente para o Prestador.

A Rede Médica Future Healthcare conta com mais de 36.600 hospitais privados, clínicas e médicos em todo o país.
Para consultar o Directório Clínico, pode aceder via Internet a www.saudeprime.pt.
COMO UTILIZAR
Marcação de Consultas - Contacte directamente o Prestador ou ligue 210 402 425 (24h/dia, 7 dias/semana)
• Consulte, no Directório Clínico, a especialidade e o prestador que deseja (consulte por zona geográfica e especialidade);
• Ligue para a Central de Marcação de Consultas;
• Em 24 horas receberá por SMS ou telefone os dados relativos à sua marcação (data, hora e valor a pagar).
Assistência Médica ao Domicílio - Ligue 210 402 425 (24h/dia, 7 dias/semana)
Vídeo-Consulta
• Ligue para a linha de apoio ao Cliente Saúde Prime (dias úteis das 9:00 às 19:00), ou aceda à Área de Clientes.
• Diga qual a hora e o médico que pretende para a sua Vídeo-Consulta.
• Irá receberá por email os dados relativos à sua marcação (data, hora e nome do médico).
• 10 minutos antes da sua consulta, receberá um email ou relembra-lo da sua marcação.
• No momento da consulta, o seu médico fará uma vídeo- chamada, para dar inicio à sua consulta.
PROCEDIMENTOS NA CLÍNICA/HOSPITAL
• Identifique-se junto do Prestador com o seu Cartão Saúde Prime;
• Após a Consulta deverá efectuar o pagamento dos Actos Médicos de acordo com os preços Saúde Prime;
• Mantenha os recibos relativos aos pagamentos efectuados durante o ano, para que possa incluir essas despesas de

saúde no IRS.

O QUE VAI RECEBER EM CASA
O Cartão Saúde Prime é personalizado para cada um dos Aderentes e dá-lhe acesso a todos os
serviços disponibilizados pelo seu plano de saúde. Tenha o seu Cartão Saúde Prime sempre
consigo e refira o Número do Cartão sempre que solicitado.
CARTÃO DE SAÚDE VIRTUAL
Além do cartão físico, tem também o seu Cartão Saúde Virtual disponível para Smartphone.
Para ter o seu Cartão Saúde Virtual basta abrir o link que lhe é enviado pelos nossos serviços.
Veja toda a informação em https://www.saudeprime.pt/cartao-virtual.html.
PREÇOS
N.º de Pessoas no agregado
Valor Mensal por pessoa

1
15,00 €

2
14,00 €

3
12,00 €

4 ou +
10,00 €

NOTA: O pagamento fraccionado (mensal, trimestral ou semestral) terá um acréscimo de 1,5 € por fracção para suportar os encargos do fraccionamento.

Condições especiais para Empresas mediante consulta. Contacte-nos através do número 210 402 421.

COMO ADERIR
• Através da Internet em www.saudeprime.pt;
• Por telefone: 210 402 421, todos os dias úteis das 9:00 às 19:00;
• Agências Saúde Prime: Av. Marechal Craveiro Lopes nº6, 1700-284 Lisboa;

Edifício Oceanus - Avenida da Boavista, 3245. 4100-137 Porto;

• Através de um Agente Autorizado.

210 402 421
963 136 660

www.saudeprime.pt
Email: comercial@saudeprime.pt

A Saúde Prime é uma Marca Registada da Unlimited Care - Serviços de Saúde e Assistência, S.A..
Este Produto não é um Seguro de Saúde. Esta informação não dispensa a consulta das condições contratuais gerais, disponíveis em www.saudeprime.pt.
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Consulte o seu
Gestor de Cliente

