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Circular n.º 8/2019 

 

 

REDE ESCOLHA INFORMADA ESTENDE-SE ÀS CONSULTAS DE 

ESPECIALIDADE E IMAGIOLOGIA 

 

No final de 2018, o SAMS Quadros lançou a Rede Escolha Informada. 

 

De forma inédita, no contexto da assistência médica entre seguradoras e mutualidades, a Rede 

Escolha Informada colocou à disposição dos beneficiários a possibilidade de usufruírem de 

eventos cirúrgicos a custo zero, numa lógica de transferência de benefício para o associado, 

decorrente de uma nova e arrojada filosofia de negociação com as entidades hospitalares. 

 

Assim, na sequência da celebração de mais de 300 novos acordos, o SAMS Quadros fechou 

mais de 700 eventos cirúrgicos em regime de preço fechado. Nessa primeira fase, a Rede 

Escolha Informada contemplou cirurgias em mais de 70 unidades a nível nacional. 

 

Chegou agora a hora de dar o passo seguinte. Assim, mantendo a mesma filosofia, a partir deste 

mês a Rede Escolha Informada estende-se às consultas de especialidade e imagiologia. 

Nesse âmbito, o SAMS Quadros adicionou mais de 70 unidades onde os beneficiários passam a 

estar isentos dos respetivos pagamentos mínimos: 

– nas consultas de especialidade, 

– nos exames de Raio-X, 

– nas ecografias, 

– nos exames de grande especialização, como sejam os TAC’s e as Ressonâncias Magnéticas. 

 

O SAMS Quadros é a única mutualidade que oferece um serviço de assistência médica para todas 

as carteiras, baseado na diversidade, na qualidade, mas também na sustentabilidade e 

previsibilidade. 

 

Compete ao beneficiário o papel fundamental e decisivo de escolher, podendo optar entre 

diferentes médicos, instituições e preços. 

 

Para mais informações, consulte a sua delegação. 

 

Lisboa, 25 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 

www.snqtb.pt 
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