
 

Multicare - Seguros de Saúde, S.A.  
NIPC e matrícula 507 516 362, na CRC Lisboa • Sede: Rua Alexandre Herculano, 53 1269-152 Lisboa - Portugal • Capital Social € 27.000.000   
Linha de apoio ao Cliente: Tel. 217 948 880 Fax 21 323 78 80 • E-mail: apoiocliente@multicare.pt • Atendimento telefónico personalizado nos dias 
úteis das 8h às 22h e Sábados das 8h às 14h. Assistência: todos os dias - 24h/dia • www.multicare.pt 

 

 

TABELA DE REFERÊNCIA DE 

AMBULATÓRIO (CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS) 

 
 
 
Tabela aplicável quando o seguro garante o regime de Acesso à Rede de Ambulatório(a) (ou seja, nos casos em que 
o Cliente suporta a totalidade do encargo do ato médico, beneficiando do preço convencionado entre a Multicare e 
o prestador de saúde (b) (c) (d)) 

 

 

Descrição Preço de referência 

Consultas  
     Especialidade 30 € a 35 € 

     Pediatria 35 € a 40 € 

     Urgência 60 € a 90 € 

Exames  

     Eletrocardiograma simples 10 € a 12,50 € 

     RX tórax, pulmões e coração (1 incidência) 10 € 
     Ecotomografia ginecológica / pélvica 30 € 

     Ecotomografia mamária 30 € 

     TAC crânio ou coluna 90 € 

     Ressonância Magnética (qualquer exame) 175 € 

 
(a) Os seguros que garantem o regime de acesso à Rede de Ambulatório são os que incluem uma das seguintes 
coberturas: 

.Acesso à Rede de Ambulatório  

.Ambulatório com um capital anual, caso em que o regime de acesso à rede funciona quando o capital se esgota 
 

(b) Os preços convencionados são mais baixos do que os preços de tabela . 
(c) Os preços de referência nas unidades de saúde CUF poderão ser diferentes. 
(d) No caso do seguro 60+ Activcare 1, os clientes apentas têm acesso a algumas Unidades Luz Saúde 

- Cliria Hospital Privado de Aveiro (Aveiro | Águeda e Oiã) 
- Santa Casa da Misericórdia (Évora) 
- HOSPOR Hospitais Portugueses (Setúbal | Póvoa do Varzim | Amarante e Vila Nova de Cerveira) 
 

Para os clientes 60+ Activcare os preços são em média, 15% abaixo do preço privado (ex: Consultas externas 
programadas entre 45€ e 52,5€; 
Urgências entre 45€ e 65€ (não incluindo outros atos, exames ou tratamentos necessários no decorrer do episódio, 
esses serão debitados a preços convencionados)) 


