AngelCare S&P
TABELA DE SERVIÇOS E PREÇOS

Ref.

Serviços

Preço
Proc.

P1

Cuidados de Higiene à pessoa

---

P2

Vigilância/Acompanhamento
diurno

P3

Preço hora
<2

2h-4h

4h-6h

6h-8h

>8h

15

12

10,5

9,5€

8.5€

---

10

9.5

9

8.5

6.5

Acompanhamento noturno

95€

Das 22h ás 08h00

P4

Cuidados ao lar

---

12

8,5

7,5

P5

Apoio em deslocações a
serviços

---

Ainda não disponível

P6

Compras para casa

---

Ainda não disponível

P7

Gestão da medicação

25

Por mês

P8

Gestão de Indicadores de
Saúde.

20€

P9

Coaching a cuidadores
informais

150€

10

9.5

Notas
Relacionado com o nº de horas contratado.
Vistas e apoio em horas críticas do dia (por
ex. refeições).
Inclui apoio nos cuidados de higiene da
manhã.
Conforme planeamento acordado.

Inclui dispositivo diposable para medicação
semanal.

Avaliação dos principais indicadores de
saúde 2x semana (TA, pulso; glicémia,
O2)
 Ensino e treino a cuidadores informais
2 sessões por semana
 Apoio na grande dependência,
situações paliativas, ensino para
tratamentos em ambulatório.

Inclui realização de relatório mensal para
médico assistente.
Inclui tele-acompanhamento em SOS
(telefone, email, Skype, outra).

P10

Estimulação cognitiva e lúdica

25€

Por sessão de 45 min

Inclui avaliação diagnóstica e plano de
intervenção com estabelecimento de
objetivos, assim como relatório da evolução
para médico assistente.

P11

Tratamento de ferida simples

15€

Sem necessidade de apósitos específicos

Inclui todos os materiais utilizados.

Por ex.: Escaras, úlceras de perna
crónicas, cirúrgicas, etc – com presença
de infecção.
Por ex.: Escaras, úlceras de perna
crónicas, cirúrgicas, etc – sem presença
de infecção.

Inclui a utilização de apósitos específicos e
(se necessário) relatório de encaminhamento
para especialidade médica.
Inclui a utilização de apósitos específicos e
(se necessário) relatório de encaminhamento
para especialidade médica.
 Inclui a utilização de apósitos específicos.
 Inclui todos os materiais específicos
(ligaduras de contensão).
 Inclui relatório técnico ao médico
assistente e/ou de encaminhamento a
especialidades médicas.
Exame não invasivo para diferenciação de
etiologia arterial ou venosa.

P12

Tratamento de ferida
complexa c/ controle de INF.

55€

P13

Tratamento de ferida
complexa S/ controle de INF.

45€

P14

Tratamento de ferida
complexa c/ Terapia COMP.

55€

P15

EXAME – avaliação de IPTB
(dopller)

45€

P16

Injectáveis (IM, EV, SC)

10€

Necessário pré-avaliação diagnóstica da
etiologia da ferida (IPTB).

Necessária apenas uma avaliação por
tratamento de ferida complexa.
Poderá haver reajustamento do valor do
procedimento em caso de tratamentos
crónicos prolongados

P17

Algaliação

25€

-----------

P18

Entubação Nasogástrica
(ENG)

25€

-----------

P19

Enemas

45€

----------

P20

Cuidados a colostomia

20€

P21

Cuidados a urostomia

20€

Temos parceria com empresa de
oostomia que trata de todo o processo de
aquisição destes materiais. É gratuito.

P22

Cuidados com:

Oxigenoterapia

Soroterapia

Aspiração

60€

Custo mensal

Necessária cópia da prescrição médica
(receita).
 Necessária prescrição médica (por ex.
relatório de alta).
 Inclui todos os materiais usados (algália,
saco colector).
 Necessária prescrição médica (por ex.
relatório de alta).
 Inclui todos os materiais usados (sonda).
Necessária prescrição médica (por ex.
relatório de alta).
Não inclui os materiais da colostomia (placas
e sacos).
Não inclui os materiais da colostomia (placas
e sacos).
 Inclui monitorização do tratamento e seu
equipamento, com 2 visitas semana do
supervisor técnico.
 Inclui substituição dos sistemas, tubos e/ou
máscaras 1xsemana (que estão incluídos).

