TABELA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA DE AMBULATÓRIO
Multicare 1|2|3, Multicare Proteção Vital, 60+ Activcare 2 e 60+ Multicare 1|2

Esta tabela sistematiza preços de referência de atos médicos praticados pela generalidade dos
prestadores, disponíveis para planos de saúde Multicare, na modalidade de Acesso à Rede.
Os preços são acordados pela Multicare com cada prestador, podendo variar de prestador para
prestador. Em alguns prestadores, como a CUF, os Lusíadas e a Luz Saúde, entre outros, os
valores podem ser mais elevados, que os mencionados na tabela que se segue.

Preços de referência
Consultas
Especialidade
Pediatria
Urgência/Serviço de Atendimento Permanente1
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
Eletrocardiograma simples
RX tórax, pulmões e coração (1 incidência)
Ecotomografia ginecológica / pélvica
Ecotomografia mamária
TAC crânio ou coluna
Ressonância Magnética

30 €
35 €
70 €
10 €
10 €
30 €
30 €
90 €
175 €

1

Podem existir Prestadores onde o episódio de urgência não inclui todos os Exames Auxiliares de Diagnóstico, por exemplo a TAC e
a Ressonância Magnética. Caso haja necessidade de os realizar, será cobrado pelo Prestador os preços convencionados pela Multicare
para estes atos.

Caso pretenda obter informação sobre o valor relativo ao ato médico que irá realizar, deve solicitar o
código do ato médico ao prestador e contactar a Multicare para obter o valor.
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Consulte os prestadores disponíveis para clientes com planos de saúde, em www.multicare.pt. É
necessário fazer login com os seus dados no MyFidelidade, para que os resultados da pesquisa
tenham em conta as características do seu seguro.

