Circular n.º 7/2019

TERMALISMO: SABIA QUE AGORA PODE BENEFICIAR DE DUPLA
COMPARTICIPAÇÃO?
O Termalismo é um método natural de tratamento e convalescença de diversas doenças, baseado
em águas minerais, tendo sido implantado no século XX e devidamente apoiado por estudos que
comprovam o seu benefício. Neste sentido, o SAMS Quadros tem vindo a apoiar os seus sócios e
beneficiários neste tipo de tratamentos
Contudo, em dezembro de 2018, foi publicada pelo Governo a portaria 337-C/2018 que regula e
estabelece o regime de comparticipação do Estado em tratamentos termais. A decisão do Governo
pretende contribuir para o tratamento e prevenção de doenças crónicas e para a redução da
despesa em medicamentos e meios auxiliares de diagnóstico. A portaria define as condições de
comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), nos tratamentos termais:
1. A prescrição deverá passada pelos Cuidados de Saúde Primários do SNS.
2. As condições clínicas e respetivas patologias são abrangentes e encontram-se definidas na
portaria (reumáticas e músculo-esqueléticas, aparelho respiratório ORL, pele, metabólicoendócrinas, aparelho digestivo, aparelho circulatório, aparelho nefro-urinário, ginecológicas,
sangue e sistema nervoso).
3. Cada tratamento deverá perfazer uma duração entre 12 e 21 dias.
4. Apenas poderá ser comparticipado um tratamento por utente.
5. O valor de comparticipação do SNS é de 35% do valor da despesa com os
tratamentos, com um teto máximo de 95€.
Sempre atento às decisões do Governo que envolvam o SNS, o SNQTB tomou devida nota da
publicação desta portaria. Como entidade complementar ao SNS, o SAMS Quadros manterá a
sua comparticipação de 80% tal como já hoje previsto no Regulamento do SAMS Quadros. Tal
significa que os beneficiários poderão, a partir de agora, receber a comparticipação do
SNS e do SAMS Quadros em simultâneo.
Para mais informações, consulte a sua delegação.
Lisboa, 11 de março de 2019.

SAMS Quadros: o único subsistema de saúde em Portugal com as vantagens para os
beneficiários a aumentar e os custos de gestão a diminuir.
www.facebook.com/snqtb
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