
 

 

 

Ficha de Protocolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entidade: Serviço Médico Permanente, S.A. 

 

Local: Concelhos de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Moita, Odivelas, 

Oeiras, Seixal, Sintra e Vila Franca de Xira e as freguesias do Montijo, Afonsoeiro, Atalaia, Alto 

Estanqueiro-Jardia e Sarilhos Grandes, no Concelho do Montijo 

 

Serviços/Produtos: Serviços de Apoio Familiar, que permite o acesso ao serviço de apoio domiciliário social, 

consulta médica mensal programada, fisioterapia ao domicílio e aluguer e venda de ajudas técnicas. 

Mais informação em http://www.smpsaude.pt/files/apresentacao-apoio-familiar.pdf 
 

 

Benefícios e Vantagens: Desconto de 10% no serviço de Apoio Familiar, nas consultas médicas 

programadas, nos serviços de Enfermagem e na fisioterapia ao domicílio (quando realizada em número 

igual ou superior a três sessões de fisioterapia, por semana)       

 

Aplicável a: Sócios/as, agregado familiar e ascendentes 

 

Em vigor desde: 15 de Outubro de 2016 

 
 

 

 

 
Morada: Rua Manuel Ferreira de Andrade, 10-D  

C. Postal:   1500-417  Localidade:  Lisboa 

Telefone: 210056700  Telemóvel:  N/A                    Fax:   N/A                                                

E-mail:  familiar@smpsaude.pt                                                     

Site: http://www.smpsaude.pt/        

  

Nota: Para informação detalhada dos termos e condições deste protocolo queira, por favor, consultar a 
documentação em anexo. Para o esclarecimento de eventuais questões queira, por favor, 

consultar directamente a Entidade Protocolada. 

Resumo do Protocolo 

Contactos da Entidade 

http://www.smpsaude.pt/files/apresentacao-apoio-familiar.pdf
mailto:familiar@smpsaude.pt
http://www.smpsaude.pt/


//APRESENTAÇÃO SMP

SAÚDE 24 HORAS POR DIA 

E 365 DIAS POR ANO



APOIO 
FAMILIAR

O Apoio Familiar visa satisfazer as necessidades de apoio social e 
médico dos nossos clientes.
É um serviço disponível na Grande Lisboa, 24 horas por dia e 365 dias 
por ano e útil para qualquer elemento da família, nomeadamente para 
idosos, convalescentes, grávidas e puérperas.
Os planos de assistência são feitos à medida de cada cliente. 
O plano individual de assistência é apresentado e ajustado com 
o cliente.
As nossas assistentes familiares, enfermeiros, �sioterapeutas 
e médicos estão permanentemente disponíveis.

ACOMPANHAMENTO MATERNAL

ASSISTÊNCIA A IDOSOS E CONVALESCENTES
Queremos oferecer-lhe todo o apoio de que necessita, 

para que consiga repousar e aproveitar ao máximo esta 

fase tão especial da sua vida! O nosso serviço pretende 

ajudar as mães para que, no conforto do seu lar, num 

curto espaço de tempo, se sintam acompanhadas e 

ajudadas nesta fase e possam desfrutar de uma gravi-

dez e da companhia do bebé com a maior tranquili-

dade e segurança.

Destinado a idosos ou a quem precisar de algum apoio no domicílio por se encontrar 

debilitado ou em situação de convalescença.

Assistência médica, de enfermagem e/ou �sioterapia no domicílio;

Apoio na higiene pessoal;

Confeção e ajuda na toma de refeições;

Controlo e ajuda na administração da medicação;

Limpeza e arrumação da habitação e tratamento de roupas;

Acompanhamento em atividades de caráter social, cultural, religioso ou recreativo;

Vigilância permanente.

Durante a gravidez

Vigilância da saúde da grávida;
Recomendações à grávida;
Preparação para o parto;
Apoio nas tarefas domésticas;
Vigilância e acompanhamento ao exterior.

Depois do parto

Recuperação do parto;
Vigilância da saúde da mãe e do bebé;
Conselhos aos pais;
Apoio na amamentação;
Apoio no banho do bebé;
Massagens ao bebé;
Apoio nas tarefas domésticas, vigilância e 
acompanhamento ao exterior.

Serviço disponível nos concelhos de Alcochete, 

Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, 

Moita, Odivelas, Oeiras, Seixal, 

Sintra e Vila Franca de Xira e as freguesias do 

Montijo, Afonsoeiro, Atalaia, Alto Estanqueiro – Jardia 

e Sarilhos Grandes, concelho do Montijo



SAÚDE 24 HORAS POR DIA E 365 DIAS POR ANO

Médico Permanente
210 056 700
geral@smpsaude.pt

Apoio Familiar
210 056 710
familiar@smpsaude.pt

Medicina no Trabalho
210 056 727
trabalho@smpsaude.pt

Consultórios e Clínicas
210 056 729
clinicas@smpsaude.pt

210 056 700 - www.smpsaude.pt



 
 

 

TABELA DE PREÇOS ( DE REFERÊNCIA) APOIO FAMILIAR A 
PRATICAR COM PUBLICO EM GERAL  

nº horas Dias Preço Publico/mês  

2h 
2ªf a domingo 

 
435,00 € 

4h 2ªf a domingo 655,00 € 

6h 2ªf a domingo 855,00 € 

8h 2ªf a domingo 1.140,00 € 

10h 2ªf a domingo 1.305,00 € 

12h/dia 
2ªf a domingo 

 
1.450,00 € 

12h/noite 2ªf a domingo 
1215€  

 

24h 

                                      
2ªf a domingo 

 
 
 

2.100€ 
 



Cuidados de Enfermagem Diurno (8h-22h)

Período Noturno, 

Fins de Semana e 

Feriados

Taxa de urgência 11,25 € 17,50 €

Consulta de Enfermagem / Ensinos 30,00 € 40,00 €

Consulta de Acompanhamento no Pré 

e Pós- Parto e cuidados obstétricos e 

neonatais

40,00 € 50,00 €

Acompanhamento no domicílio (valor 

Hora)
15,00 € 25,00 €

Avaliação de sinais vitais ( tensão 

arterial, temperatura, pulso); glicémia 

capilar; colsterol e teste combur

10,00 € 15,00 €

Administração de Fármacos 

(acresce valor do fármaco)

Administração de soroterapia ou 

fármacos em perfusão
25,00 € 30,00 €

Substituição / remoção de 

soroterapia ou fármaco em perfusão
10,00 € 15,00 €

Administração Intramuscular, 

intradérmica, subcutânea
15,00 € 20,00 €

Administração endovenosa e 

cateterização venosa periférica
20,00 € 25,00 €

Sistema Urinário

Algaliação 30,00 € 35,00 €

Lavagem Vesical (cliente algaliado) 15,00 € 25,00 €

Colheita de urucultura (cliente 

algaliado)
15,00 € 20,00 €

Colocação de dispositivo urinário 20,00 € 25,00 €

Cuidados de troca de dispositivo de 

urostomia
30,00 € 35,00 €

Remoção da algália 20,00 € 25,00 €

Sistema Respiratório

Aspirações de secreções 25,00 € 30,00 €

Cuidados com Traqueostomia (incluí 

aspiração de secreções, se 

necessário)

30,00 € 35,00 €

Nebulizações 20,00 € 25,00 €

Lavagem auricular ou nasal 15,00 € 20,00 €

Tamponamento Nasal 20,00 € 25,00 €

Cinesiterapia respiratória 25,00 € 30,00 €

Sistema Gastrointestinal

Enfermagem SMP



Entubação nasogástrica 25,00 € 30,00 €

Pesquisa e extração de fecalomas 25,00 € 30,00 €

Enema de limpeza 25,00 € 30,00 €

Colocação de sonda enteróclise 15,00 € 20,00 €

Cuidados e troca de dispositivo de 

colonostomia, ileostomia e 

jejunostomia (incluí ensinos dos 

cuidados ao doente ostomizado)

30,00 € 35,00 €

Sistema Músculo-esquelético

Imobilização do membro inferior ou 

superior, coto (membro inferior), pé
25,00 € 30,00 €

Imobilização do coto (membro 

superior), cotovelo, punho, mão e 

dedo

20,00 € 25,00 €

Massagem terapêutica (técnica 

especializada)
30,00 € 40,00 €

Feridas

Extração de pontos 15,00 € 20,00 €

Extração de  agrafes 20,00 € 25,00 €

Lavagem ocular com pesquisa de 

corpo estranho (incluí penso ocular, 

se necessário)

20,00 € 25,00 €

Tratamento de feridas (penso 

pequeno)- Sujeito a avaliação
20,00 € 25,00 €

Tratamento de feridas (penso médio) - 

Sujeito a avaliação
25,00 € 30,00 €

Tratamento de feridas (penso grande) 

- Sujeito a avaliação
30,00 € 35,00 €

Ao valor do Ato de Enfermagem acresce o valor da deslocação, no mínimo 

de 20€ por deslocação


