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Plano Saúde 
Multi–Especialidade 

4,85€/mês (o 12º mês é gratuito) 
 

· Válido para Sócios do SITESE e familiares (cônjuge, filhos, netos, pais e sogros); 
· Sem exclusões devido a doenças pré-existentes; 
· Sem limite de utilização; 
· Utilização imediata; 
· Sem limite de idade; 
  

Plano Multi–Especialidade 
No âmbito do Plano Multi-Especialidade, propomos os seguintes serviços e 
coberturas: 

 
 

Consultas, Exames, Análises, Tratamentos, Cirurgias, Internamentos, Partos 
 

Em toda a Rede Médica, o Plano Multi-Especialidade permite realizar todos os cuidados 

de saúde a preços reduzidos. Consultas nas melhores unidades de saúde privadas, 

entre 30€ e 35€, excepto Pediatria entre 35€ e 40€. 

 
CONSULTAS  RX Tórax, pulmões e coração 1 incidência 10,50 € 

Consultas ao Domicílio (24 h/dia) 15 € RX Joelho – 2 incidências 10 € 

Consulta de Clínica Geral e Especialidade * 30 € Eco-Doppler Colorido “Triplex Scan” 100 € 

Consulta de Pediatria * 35 € TAC – Tomografia Axial Computorizada 95 € 

Consulta de Urgência ** 50 € Ressonância Magnética 200 € 

Terapia da Fala 20 € FISIOTERAPIA  

EXAMES DE DIAGNÓSTICO  Corrente de alta frequência 2,70 € 

Electrocardiograma 10 € Ultra-som 2,50 € 

Ecocardiograma 60 € Laserterapia de hélio-neon 2,70 € 

Audiograma 22 € Crioterapia 1,60 € 

Timpanograma 22 € Calor húmido 1,50 € 

Endoscopia Alta 60 € Massagem manual de uma região 2,50 € 

Colonoscopia Total 110 € Técnicas especiais de Cinesiterapia 3,60 € 

Colonoscopia 40 € ANÁLISES CLÍNICAS  

Espirometria 20 € Hemograma com plaquetas 4 € 

Ecografia Obstétrica 32 € Glicose 0,80 € 

Ecografia Ginecológica 30 € Creatinina 0,80 € 

Ecografia Mamária (2 lados) 30 € Ureia 0,80 € 

Ecografia Renal 30 € Colesterol total 1,20 € 

Ecografia Partes Moles 35 € Triglicerídeos 2,40 € 

Mamografia – 4 incidências, 2 de cada lado 40 € Urina II (análise sumária da urina) 1,20 € 

* Com algumas excepções nos valores das Consultas de Especialidade e Pediatria (até um máx. de 35€ e 40€, 
respectivamente). 

** 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, contactar a Linha de Apoio a Clientes através do número 
707 30 82 83, ou ligar directamente para o Prestador. 

 

Medicina Dentária 
 

Em toda a Rede de Medicina Dentária, o Plano Multi-Especialidade permite realizar 

Consultas e Tratamentos de Estomatologia a preços reduzidos. Consultas de 

Estomatologia por apenas 20€. 

 
Consultas de Estomatologia 20 € Aplicação tópica de fluoretos 25 € 

Consulta de Urgência 25 € Selamento de fissuras 25 € 
Exodontia desde   20 € Aparelhos fixos desde 200 € 
Branqueamento desde 150 € Destartarização e polimento 

dentário 
desde   14 € 
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CheckUp Anual 
 

O Plano Multi-Especialidade permite realizar um CheckUp Anual, com 17 actos 

médicos por apenas 40€. 

 
 
Assistência ao Domicílio 24h/dia, 365 dias/ano (em qualquer local) 
 

 Consulta ao Domicílio: por apenas 15€. 

 Entrega de medicamentos ao domicílio: custos dos medicamentos e do transporte a 

cargo do Beneficiário. 

 Transporte em Ambulância: gratuito, em caso de urgência, se validado após a 

Consulta ao Domicílio. 

 Telemedicina: aconselhamento telefónico, prestado por um médico, 24h/dia, 365 

dias/ano. 

●  O serviço de Assistência Médica ao Domicílio poderá ser acionado 365 dias por ano, 

a qualquer hora do dia, a partir de qualquer local, não estando limitado à morada de 

residência da pessoa segura. 

 

 

Rede de Farmácias Portuguesas 
 

Serviços prestados na rede de Farmácias Portuguesas a valores vantajosos. 

 
Avaliação do Índice de Massa Corporal - IMC 1 € 

Medição do Perímetro Abdominal 1 € 

Medição de glicemia no sangue capilar 1,5 € 

Medição do colesterol total no sangue capilar 3,2 € 

Medição dos triglicerídeos no sangue capilar 3,2 € 

Medição de pressão arterial e frequência cardíaca 1 € 

Avaliação do Risco Cardiovascular Global 5 € 

Administração de vacinas não incluídas no Plano Nac. de Vacinação 2,5 € 

Administração de injectáveis (via intramuscular e via subcutânea) 3,5 € 

Teste de gravidez 7 € 

Check-up farmácia 8 € 

Entrega de medicamentos e produtos de saúde ao domicílio 13€+0.40€/Km 

Farmacêutico ao domicílio Após 20 Km 

 

 
 
Rede de Enfermagem 
 

Permite realizar cuidados de enfermagem, a valores convencionados, nos Centros e 

Clínicas em todo o país, assim como alguns cuidados específicos no domicílio, com 

marcação prévia. 

MEDICINAS 

ALTERNATIVAS 

 MATERNIDADE  

Acupuntura 10% a 40% desconto Preparação Parto 10% a 20% desconto 

Medicina Tradicional 

Chinesa 

10% a 20% desconto Criopreservação de Células 

Estaminais 

5% a 10% desconto 

Haloterapia 15% desconto BEM-ESTAR  

Homeopatia 10% a 20% desconto Health Clubs 5% a 15% desconto 

Mesoterapia 10% a 20% desconto Massagem 5% a 30% desconto 

Naturopatia 10% a 25% desconto Spa 10% a 50% desconto 

Osteopatia 5% a 30% desconto Estética 10% a 30% desconto 

Podologia 5% a 30% desconto Nutrição 5% a 30% desconto 
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Rede de Saúde e Bem-Estar 
 

Permite realizar consultas e tratamentos e adquirir bens com valores reduzidos, no 

âmbito das Medicinas Alternativas, Beleza e Lazer, numa rede com mais de 3.000 

Prestadores em todo o país. Engloba Ginásios, Nutrição, Psicologia, Acupunctura, 

Homeopatia, Ópticas, entre outras valências. 

 

Segunda Opinião Médica 
 

Serviço de 2.ª Opinião Médica sobre um diagnóstico ou um plano de tratamento, 

prestado pelos mais credenciados médicos especialistas. 

 
 

Subsídio Diário de Internamento Hospitalar 
 

Subsídio diário de internamento hospitalar no valor de 25€ por dia, com máximo de 

60 dias por episódio de hospitalização e 90 dias por anuidade. Esta cobertura tem 

efeito após 7 dias de internamento. Tem um período de carência de 90 dias. 

 

Cartão Saúde Prime 

A Saúde Prime disponibilizará a todos os Clientes um Cartão de Saúde, pessoal e 

intransmissível, que deverá acompanhar a Pessoa Segura em todas as utilizações na 

Rede Médica. 

Para além do cartão físico, a Saúde Prime disponibilizará a todos os Clientes a 

possibilidade de terem o seu Cartão de Saúde sempre consigo, através da APP 

Passbook de um smartphone. Este cartão poderá ser utilizado da mesma forma que o 

cartão físico bastando, para tal, que o Cliente se identifique junto da Rede Médica, 

mostrando o cartão no seu smartphone, juntamente com um documento de 

identificação. 

 

 

Principais Vantagens: 

●  O cartão de saúde estará sempre disponível a partir do smartphone, sem 

esquecimentos e sem ocupar espaço na carteira; 

●  No momento da activação do contrato, o Cliente receberá um e-mail onde poderá 

obter o seu cartão virtual. A partir desse momento o cartão virtual ficará disponível no 

smartphone, dando a possibilidade ao Cliente de o utilizar de imediato na nossa Rede 

Médica, sem esperar que lhe seja enviado pelo correio; 

● Os cartões de todo o agregado familiar podem estar disponíveis em mais do que um 

smartphone, facilitando o acesso à nossa Rede de Prestadores com maior comodidade 

e simplicidade para toda a família. 

 

 

 

 

Contactos Exclusivos para os Associados  

E-mail:  Geral_Sitese@Onwseguros.pt 
E-mail:  Sinistros_Sitese@Onwseguros.pt 

Telef.:   211 921 926 

Móvel:  938 504 142 
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