
EXAME MÉDICO-DESPORTIVO 
Ficha de Produto 

A Saúde Prime é uma Marca Registada da Unlimitedcare –Serviços de Saúde e Assistência S.A. 

A informação que consta deste documento não dispensa a consulta das Condições Gerais e Particulares do Produto  
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EXAME MÉDICO-DESPORTIVO 

O QUE É? 

Faça o seu Exame Médico-desportivo e avalie o seu estado de saúde antes 

de praticar o seu desporto habitual! 

A Saúde Prime, oferece-lhe a possibilidade de efectuar um exame anual que  

irá aferir se está apto para a prática de desporto. 

A QUEM SE DESTINA  Atletas Federados. 

VANTAGENS 

· Utilização Imediata. 

· Sem período de carência. 

· Sem idade limite de Subscrição. 

 

REDE MÉDICA 

A Rede de Exame Médico-desportivo da Future Healthcare está presente em 

todo o território nacional. 

Para consultar o Directório Clínico, pode aceder ao site 

www.movimentoequipaportugal.pt. 

EXAME MÉDICO-DESPORTIVO 

O Exame Médico-desportivo é uma avaliação médica que é realizada 

cumprindo os pontos constantes no modelo de ficha publicada em Diário da 

República  (Despacho n.º 25 357/2006, de 28-11-2006, publicado no Diário da 

República n.º 238, de 13-12-2006 ) 

O Exame Médico-desportivo deve ser efectuado sempre no mês de 

nascimento do atleta ou antes de iniciar a prática de desporto. 

Este Exame tem 365 dias de validade. 

PERIODOS DE CARÊNCIA Não existem.  

 

MODO DE UTILIZAÇÃO 

O QUE VAI RECEBER 

Após o preenchimento do formulário de oferta irá receber no seu email as 

instruções de activação do Cartão Virtual, que lhe permitirá utilizar de 

imediato os serviços associados a este plano. 

COMO UTILIZAR 

Para agendar o serviço pretendido, o cliente deve contactar o Prestador 

indicando o seu nº de beneficiário. 

Em alternativa poderá contactar a Linha de Apoio ao Cliente, disponível 

através do nº 210 402 425, disponível de 2ª a 6ªf entre as 9h e as 19h. 

REGIME DE PRESTAÇÕES  
O Plano funciona exclusivamente em regime de prestações convencionadas 

na rede de Exame Médico-desportivo. 

 

SUBSCRIÇÃO 

CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO 

A Adesão está disponível para todos os Atletas Federados. 

Este produto apenas permite efectuar um Exame Médico-desportivo na 

anuidade da oferta. 

INICIO E DURAÇÃO O contrato tem a duração de um ano 


