Circular n.º 3/2019

SAMS QUADROS ALARGA COMPARTICIPAÇÃO A 100%
EM NOVAS CATEGORIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS
O SAMS Quadros, no permanente propósito de prestar o melhor apoio aos seus beneficiários e
respetivas famílias, prossegue o objetivo de ampliar os benefícios que disponibiliza para cuidar do
bem que todos mais valorizamos: a SAÚDE.
As análises clínicas são um dos mais importantes meios auxiliares de diagnóstico complementares.
Solicitadas pelos médicos, após avaliação clínica do doente, as análises clínicas permitem
diagnosticar anomalias, patologias, ou doenças de maior ou menor gravidade, deste modo
contribuindo para ajudar a esclarecer o diagnóstico, monitorizar o tratamento, ou estabelecer
prognósticos.
As análises clínicas são realizadas mediante a recolha de materiais biológicos como é o caso da
urina, do sangue, de fezes, saliva ou outros tecidos, e permitem detetar ou medir determinadas
substâncias ou microrganismos com o objetivo de diagnosticar, ou confirmar, uma patologia num
exame de rotina.
O hemograma completo, a bioquímica do sangue, coagulação, imunologia e o exame sumário de
urina são os tipos de análises clínicas que são solicitadas com maior frequência.
Tendo em conta a sua relevância e importância enquanto meio auxiliar de diagnóstico, o SAMS
Quadros irá passar a comparticipar, a partir de 1 de fevereiro de 2019, as análises realizadas após
essa data. Em concreto, os seguintes indicadores serão comparticipados em 100% do valor da
tabela se, na altura da realização das mesmas, o beneficiário titular for subscritor do Fundo
Complementar de Saúde (FCS):

Hemograma

PCR

Glicémia

Ureia

Creatinina

Ácido úrico

Colesterol

HDL

LDL

Triglicéridos

TGO

TGP

GGT

Urina II

Ag. Hbs

HIV I e II

PSA

PSA Livre

CEA

Ca 19.9

LDH

Ionograma

CK

aPTT

Vit. D

Ca 15.3

Ca125

Cálcio

Fósforo

Magnésio

FSH

LH

TSH

Estradiol

Tempo de protrombina

Progesterona
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A comparticipação em 80% do valor de Tabela do SAMS Quadros mantém-se para os restantes
casos, com as exceções previstas para as crianças com idade igual ou inferior a seis anos (desde
que o beneficiário titular possua FCS), as grávidas e os doentes crónicos, casos em que as
comparticipações já são de 100% do valor das tabelas.

Lisboa, 31 de janeiro de 2019.
SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários.
Rigor, Coragem, Futuro.
www.facebook.com/snqtb

www.snqtb.pt
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