ACP Saúde

Para nós a sua saúde
não tem idade.

O Cartão de sócio ACP oferece-lhe um serviço de saúde privada que lhe permite realizar atos médicos numa rede
com mais de 18.000 prestadores de saúde, a preços reduzidos e sem limite de idade ou plafond. Inclui consultas
de especialidade, exames de diagnóstico, cirurgias e internamento, em toda a rede médica ACP Saúde.
PREÇOS DE REFERÊNCIA DE ATOS MÉDICOS

Os valores abaixo referidos, são mínimos indicativos. Para consultar preços de atos médicos deve ligar diretamente para o prestador.

CONSULTAS
Consulta de Clínica Geral e Especialidade
Consulta de Pediatria
Consulta de Urgência
Terapia da Fala
EXAMES DE DIAGNÓSTICO
Electrocardiograma
Ecocardiograma
Audiograma
Timpanograma
Endoscopia Alta
Colonoscopia Total
Colposcopia
Espirometria
Ecografia Obstétrica
Ecografia Ginecológica

*34,00
*39,00
**54,00
24,00

€
€
€
€

14,00
64,00
26,00
26,00
64,00
120,00
44,00
24,00
36,00
34,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Ecografia Mamária (2 lados)
34,00 €
Ecografia Renal
34,00 €
Ecografia Partes Moles
39,00 €
Mamografia - 4 incidências, 2 de cada lado 44,00 €
RX Tórax, pulmões e coração 1 incidência
14,50 €
RX Joelho - 2 incidências
14,00 €
Eco-Doppler Colorido "Triplex Scan"
110,00 €
TAC - Tomografia Axial Computorizada
99,00 €
Ressonância Magnética
210,00 €
FISIOTERAPIA
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 €

ANÁLISES CLÍNICAS
Hemograma com plaquetas
Glicose
Creatinina
Ureia
Colesterol total
Triglicerídeos
Urina II (análise sumária da urina)

4,00
0,80
0,80
0,80
1,20
2,40
1,20

€
€
€
€
€
€
€

* Com algumas exceções nos valores das consultas de especialidade e pediatria (até um máx. de 39€ e 44€, respetivamente). ** Valor de referência
para a consulta de triagem em urgência; os restantes atos médicos serão faturados individualmente.

A rede médica ACP Saúde, conta com mais de 18.000 prestadores em todo o pais, entre hospitais
privados, clínicas e médicos. Para a consultar, pode aceder via Internet em www.acp.pt
COMO UTILIZAR

Procedimentos na Clínica
• Consulte na Rede Médica ACP Saúde (em acp.pt), a especialidade e o prestador que deseja (consulte por zona geográfica e
especialidade);
• Identifique-se junto do Prestador com o seu Cartão de Sócio ACP;
• Após a Consulta deverá efetuar o pagamento dos Atos Médicos de acordo com os preços convencionados;
• Mantenha os recibos relativos aos pagamentos efetuados durante o ano, para que possa incluir essas despesas de saúde no IRS.

VANTAGENS

• Sem Limites de Idade
• Sem Exclusões devido a Doenças Pré-Existentes
• Utilização Imediata, Sem Períodos de Carência

• Sem Plafonds nem Limite de Utilização
• Consultas de Especialidade a partir de 34 €
• Valores convencionados em todos os atos médicos

Linha ACP

808 222 222
www.acp.pt

Sede ACP
Rua Rosa Araújo, 24,
1250-195 Lisboa
Tel: 213 180 100
mail: apoio.socio@acp.pt

010119

Notas: Este produto não é um seguro. Este serviço abrange sócios menores que sejam filhos ou netos de sócios do clube. Os menores terão
obrigatoriamente de estar acompanhados pelo encarregado de educação, no ato médico.

