Plano EDP Saúde
O Plano EDP Saúde inclui:

• Consultas médicas e de especialidade por 25€
• Consultas de medicina dentaria gratuitas e atos médicos gratuitos ou a preços reduzidos (de acordo
com o tratamento aplicado
• Médico ao domicilio por 15€, 365 dias por ano e 24 horas por dia
• Vídeo consulta desde 15€
• Consultas de urgência a 50€ (valor de referência para a consulta de triagem em urgência; os restantes
atos médicos serão faturados individualmente)
• Serviço de aconselhamento telefónico 24 horas por dia, disponível através do número 21 040 24 22
prestado exclusivamente por uma Equipa Médica
• Serviço de enfermagem ao domicílio, que funciona por marcação prévia, garante o acesso a cuidados
de saúde de enfermagem ao domicílio com preços convencionados muito competitivos, em todo o país,
365 dias por ano, 24 horas por dia
• Apoio domiciliário disponível 24h, este serviço, que funciona por marcação prévia, garante o acesso a
serviços de apoio domiciliário com descontos significativos, tendo como principal objetivo proporcionar
cuidados de saúde de ordem física e apoio psicossocial, no conforto do lar. Dos serviços abrangidos,
destacamos: Cuidados Pessoais (Higiene, Exercícios de Mobilidade e Alimentação), Cuidados Familiares
(Acompanhamento e Conversação e Atividades Recreativas), Apoio Psicológico e Fisioterapia. O valor
para Cuidados de Higiene e Conforto, Eliminação, Mobilizações e Transferências (uma hora) no período
das 8h as 20h é 25€/hora e no período das 20h as 8h é 30€/hora. Para serviços continuados de Cuidados
de Higiene e Conforto, Eliminação, Mobilizações e Transferências (mais de uma hora) no período das 8h
as 20h o valor é 15€/hora e no período das 20h as 8h o valor é 20€/hora.
• Serviço de entrega de medicamentes em casa, tem o valor de 20€ em Lisboa e Porto, no resto do país
o custo é 0,47€/km (na totalidade do percurso)
• Acesso a rede de saúde e bem-estar, que inclui descontos até 50% uma rede de 2833 prestadores
• Preços especiais na rede de farmácias portuguesas, com descontos entre 1% e 13%
• Check up anual com consulta, por o valor de 75€
• Possibilidade de 2.ª Opinião Médica gratuita. “Consideram-se como cobertas as Doenças, que após
análise por parte da Direcção Clínica da Future Healthcare, sejam consideradas como elegíveis para o
serviço de 2ª Opinião Médica.”
CONSULTAS MÉDICAS E ESPECIALIDADE - 25€

VALOR

Consultas Clinica Geral

25€1

Consulta de Especialidade

25€2

Consulta de Pediatria

25€

No grupo CUF, a primeira consulta de cada anuidade do contrato do Plano EDP Saúde, terá o valor de 30€.
Valor de referência para a consulta de triagem em urgência, sendo os restantes atos médicos faturados individualmente.
Nos Hospitais CUF Saúde E Unidades Lusíadas Saúde a tabela a aplicar é diferente. Os valores referidos, são indicativos mínimos, e exemplificativos, não incluem a
totalidade de atos médicos. Para consultar preços de atos médicos deve contactar 210 402 422 ou ligar diretamente para o Prestador.
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Os valores referentes aos atos médicos de medicina dentária, estão apenas disponíveis para clientes EDP Saúde com contrato de fidelização de 12 meses. Os antigos clientes
EDP Saúde com contrato de renovação mensal, têm acesso à tabela de preços na componente de estomatologia, anteriormente praticada, para mais informações deve
contactar a nossa linha de atendimento 808 53 53 53 ou 213 53 53 53 (dias úteis das 8h às 22h)

Consulta de Urgência

50€2

Médico ao domicilio

15€

MEDICINA DENTÁRIA

VALOR

Consulta

Grátis

Consulta de urgência

Grátis

Branqueamento

deste 100€

Exodontia

Grátis

Destartarização e polimento dentário

Grátis

Selamento de fissuras

Grátis

Aplicação tópica de fluoretos

Grátis

Aplicação tópica de vernizes fluoretados

Grátis

Aplicação tópica de fosfato de caseína

15€

Aplicação de revelador de placa

16€

Aplicação de agente dessensibilizante

16€

Aparelhos fixos

Desde 170€

TRATAMENTOS, CIRURGIA E INTERAMENTOS – poupança de 10& a 40%

VALOR
850€

Lasik unilateral
Apendicetomia

1800€ a 2500€

Tratamento da hérnia inguinal

1300€ a 1750€

Catarata

1500 a 2.200€

Parto Eutócico

2.200€

Nos Hospitais CUF Saúde E Unidades Lusíadas Saúde a tabela a aplicar é diferente. Os valores referidos, são indicativos mínimos e não incluem a totalidade de atos
médicos. Para consultar preços de atos médicos deve contactar 210 402 422 ou ligar diretamente para o Prestador.
Os valores referentes aos atos médicos de medicina dentária, estão apenas disponíveis para clientes EDP Saúde com contrato de fidelização de 12 meses. Os antigos clientes
EDP Saúde com contrato de renovação mensal, têm acesso à tabela de preços na componente de estomatologia, anteriormente prati cada, para mais informações deve
contactar a nossa linha de atendimento 808 53 53 53 ou 213 53 53 53 (dias úteis das 8h às 22h)

EXAMES MÉDICOS – Poupança de 10% 40%

VALOR

Electrocardiograma

10€

Ecocardiograma

60€

Audiograma

22€

Timpanograma

22€

Endoscopia Alta

60€

Colonoscopia Total

110€

Colposcopia

40€

Espirometria

20€

Ecografia Obstétrica

32€

Ecografia Ginecológica

30€

Ecografia Mamária (2 lados)

30€

Ecografia Renal

30€

Ecografia Partes Moles

35€

Mamografia - 4 incidências, 2 de cada lado

40€

RX Tórax, pulmões e coração 1 incidência

10,50€

RX Joelho - 2 incidências

10€

Eco-Doppler Colorido "Triplex Scan"

100€

TAC - Tomografia Axial Computorizada

95€

Ressonância Magnética

200€

Nos Hospitais CUF Saúde E Unidades Lusíadas Saúde a tabela a aplicar é diferente. Os valores referidos, são indicativos mínimos e não incluem a totalidade de atos
médicos. Para consultar preços de atos médicos deve contactar 210 402 422 ou ligar diretamente para o Prestador.
Os valores referentes aos atos médicos de medicina dentária, estão apenas disponíveis para clientes EDP Saúde com contrato de fidelização de 12 meses. Os antigos clientes
EDP Saúde com contrato de renovação mensal, têm acesso à tabela de preços na componente de estomatologia, anteriormente prati cada, para mais informações deve
contactar a nossa linha de atendimento 808 53 53 53 ou 213 53 53 53 (dias úteis das 8h às 22h)

ANÁLISES CLÍNICAS
Hemograma com plaquetas

VALOR
4€

Glicose

0,80€

Creatinina

0,80€

Ureia

0,80€

Colesterol total

1,20€

Triglicerídeos

2,40€

Urina II (análise sumária da urina)

1,20€

FISIOTERAPIA

VALOR

Corrente de alta frequência

2,70€

Ultra-som

2,50€

Laserterapia de hélio-neon

2,70€

Crioterapia

1,60€

Calor húmido

1,50€

Massagem manual de uma região

2,50€

Técnicas especiais de Cinesiterapia

3,60€

ENFERMAGEM AO DOMICLIO

VALOR

Penso Simples (8h-20h)

15€

Administração de soro / Hora (8h-20h)

18€

Medição da tensão arterial (8h-20h)

10€

Nos Hospitais CUF Saúde E Unidades Lusíadas Saúde a tabela a aplicar é diferente. Os valores referidos, são indicativos mínimos e não incluem a totalidade de atos
médicos. Para consultar preços de atos médicos deve contactar 210 402 422 ou ligar diretamente para o Prestador.
Os valores referentes aos atos médicos de medicina dentária, estão apenas disponíveis para clientes EDP Saúde com contrato de fidelização de 12 meses. Os antigos clientes
EDP Saúde com contrato de renovação mensal, têm acesso à tabela de preços na componente de estomatologia, anteriormente prati cada, para mais informações deve
contactar a nossa linha de atendimento 808 53 53 53 ou 213 53 53 53 (dias úteis das 8h às 22h)

REDE DE FARMÁCIAS – Descontos até 15%

VALOR

Medição de pressão arterial e frequência cardíaca

1€

Medição do colesterol total no sangue capilar

3.2€

Administração de injetáveis

3,5€

Teste de gravidez

7€

Avaliação do índice de massa corporal

1€

REDE DE BEM ESTAR

VALOR

Nutrição

30€

Psicologia

30€

Óticas

10% a 50% de poupança

Estética

10% a 30% de poupança

Acupuntura

10% a 40% de poupança

Podologia

5% a 30% de poupança

SPA

10% a 50% de poupança

ASSISTÊNCIA MÉDICA TELEFÓNICA

VALOR

Aconselhamento médico telefónica 24h/365 dia

Grátis

Entrega de medicamentos em casa (resto do país)

0,47€/km

Entrega de medicamentos em casa (Lisboa e Porto)

20€

Nos Hospitais CUF Saúde E Unidades Lusíadas Saúde a tabela a aplicar é diferente. Os valores referidos, são indicativos mínimos e não incluem a totalidade de atos
médicos. Para consultar preços de atos médicos deve contactar 210 402 422 ou ligar diretamente para o Prestador.
Os valores referentes aos atos médicos de medicina dentária, estão apenas disponíveis para clientes EDP Saúde com contrato de fidelização de 12 meses. Os antigos clientes
EDP Saúde com contrato de renovação mensal, têm acesso à tabela de preços na componente de estomatologia, anteriormente prati cada, para mais informações deve
contactar a nossa linha de atendimento 808 53 53 53 ou 213 53 53 53 (dias úteis das 8h às 22h)

CHECK UP ANUAL

VALOR

Inclui 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;

75€

GGT = Gama; Glutamil Transferase; Fosfatase Alcalina; Urina II (análise sumária da
urina); RX Tórax; PA; ECG Simples

APOIO DOMICILIÁRIO

VALOR

Acompanhamento, higiene e conforto (8h-20h)

25€/h

Serviços continuados (8h-20h)

15€/h

Fisioterapia (1x por semana)

30€/h

Nos Hospitais CUF Saúde E Unidades Lusíadas Saúde a tabela a aplicar é diferente. Os valores referidos, são indicativos mínimos e não incluem a totalidade de atos
médicos. Para consultar preços de atos médicos deve contactar 210 402 422 ou ligar diretamente para o Prestador.
Os valores referentes aos atos médicos de medicina dentária, estão apenas disponíveis para clientes EDP Saúde com contrato de fidelização de 12 meses. Os antigos clientes
EDP Saúde com contrato de renovação mensal, têm acesso à tabela de preços na componente de estomatologia, anteriormente prati cada, para mais informações deve
contactar a nossa linha de atendimento 808 53 53 53 ou 213 53 53 53 (dias úteis das 8h às 22h)

