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40 EM CADA 100 BENEFICIÁRIOS NÃO DESCONTAM 

PARA A ADSE (num seguro de saúde teriam de pagar) 

MAS TÊM OS MESMOS DIREITOS (são os familiares e os 

isentos que em 2017 eram 379.153)



341.860 BENEFICIÁRIOS SÃO FAMILIARES DOS 

TRABALHADORES NO ATIVO INSCRITOS NA ADSE QUE 

NÃO DESCONTAM MAS TÊM OS MESMOS DIREITOS



CUSTOS DE SAÚDE AUMENTAM 7,5 VEZES COM O 

AUMENTO DA IDADE – dados da ADSE de 2017



O DESCONTO EM EUROS POR BENEFICIÁRIO TITULAR AUMENTA 

ATÉ À IDADE 60-64 ANOS,  PARA DEPOIS DIMINUIR (pois pensão 

inferior ao salário) QUANDO OS CUSTOS COM SAÚDE SOBEM MUITO
Num seguro de saúde acontece o contrário: o premio aumenta com idade



A ADSE É MUITO DIFERENTE DE UM SEGURO DE SAÚDE

• 1- Num seguro de saúde todos pagam uma importância chamada

premio, incluindo os familiares, na ADSE os familiares (325.753 em

2017)e os isentos (53.400 em 2017) não pagam nada mas têm os

mesmos direitos.

• 2- Num seguro de saúde os valores dos prémios em euros aumentam

com idade, na ADSE o valor do desconto diminui em euros (pensão < salario)

quando a despesa com saúde sobe mais devido ao aumento da idade.

• 3- Num seguro de saúde os com idade muito elevada são expulsos ou

têm de pagar prémios incomportáveis, na ADSE o desconto diminui

quando o trabalhador se aposenta (pensão < salario), ninguém é expulsa

• 4- Num seguro de saúde há limite de despesa anual (plafond) por

beneficiário e logo que é atingido o seguro não paga mais nada ,

expulsa-os para o SNS como os com cancro; na ADSE isso não

acontece, há beneficiários com custos saúde superior a 100.000€/ano

• 5- Num seguro de saúde, os copagamentos quando se utiliza um

serviço de saúde são o dobro ou o tripo dos copagamentos na ADSE

(um ex, uma consulta no regime convencionado na ADSE o

beneficiário paga 3,99€, num seguro são 15€ (3,8 vezes mais).



Do estudo da DELOITTE sobre “ SUSTENTABILIDADE DA 

ADSE” pago pela  APHP (Associação Portuguesa Hospitalização Privada)

• 1- Na ADSE, se em 2017 dividirmos o total de descontos (573,6M€)

pelo total de beneficiários (1.211.980) dá 39,5€/mês (12 meses). Um

seguro saúde com um premio de 42€/44€ mês , se o beneficiário tiver

25 anos paga até 50.000€ de hospitalização e 2.000€ de ambulatório;

Se tiver 50 anos paga no máximo 15.000€ de hospitalização e 1.000€

de ambulatório. Na ADSE não tem limites máximos de despesa anual

• 2- COPAGAMENTO: os utentes dos seguros em média pagam mais

53,2% por episódio que os utentes da ADSE quando vão a um hospital

privado (ADSE: 28,16€; Seguros: 43,12€) -pág. 42

• 3- COPAGAMENTO: Se tiver entre 50-60 anos paga mais 99,8%, e se

tiver entre 40-50 anos + 103,4% (19,97€ e 40,62€)

• 4- COPAGAMENTO- Análise clinicas: ADSE 0,84€; Seguros 1,62€ (+92,8%)

• 5- COPAGAMENTO- Imagiologia (radiologia, ecotomografia, ressonância):

ADSE:6,7€; Seguros: 16,8€ => + 150,7% - pág. 52

• 6- Os beneficiários da ADSE apresentam níveis elevados de consumo

superior aos de Seguros : 26,4% - pág.81



93% ( 573,6 milhões € em 2017) DAS RECEITAS TOTAIS DA ADSE 

TÊM ORIGEM NOS DESCONTOS NOS SALÁRIOS E PENSÕES DOS 

TRABALHADORES E APOSENTADOS DA FUNÇÃO PÚBLICA



EM 2017, A DESPESA COM O REGIME CONVENCIONADO E COM O 

REGIME LIVRE – 537,3 milhões € - JÁ CORRESPONDEU A 93,7% 

DA RECEITA DE DESCONTOS, E ESTÁ A CRESCER, E  PARA ALÉM 

DOS CUSTOS COM SAÚDE A ADSE TEM OUTRAS DESPESAS 



A CAPTURA DA ADSE PELOS 5 GRANDES GRUPOS DE SAÚDE, QUE 

TÊM CRESCIDO À CUSTA DA ADSE E DO SNS,  O QUE LHES PERMITE 

CHANTAGEAR A ADSE E IMPOR OS PREÇOS E OS CONSUMOS QUE 

QUE QUEREM NOS CÓDIGOS ABERTOS. UTILIZAM  O “CHAMARIZ “ DAS 

CONSULTAS BARATAS PARA FOMENTAR O CONSUMO E ASSIM 

FATURAR MAIS  E OBTER MAIS LUCROS



DESCONTROLO TOTAL NA DESPESA - CÓDIGO ABERTO 7501 DO 

REGIME CONVENCIONADO – PRÓTESES – o prestador pode 

faturar ao preço que quiser – o céu é o limite – 2017



DESCONTROLO TOTAL NA DESPESA - CÓDIGO ABERTO 6074 DO 

REGIME CONVENCIONADO – MEDICAMENTOS HOSPITAL – o 

prestador fatura ao preço que quiser – o céu é o limite – 2017



REGULARIZAÇÕES : Como os prestadores nestes códigos podem 

faturar a que preços querem. Com base nas regras aceites por eles 

a ADSE calculou,  só em 2015 e 2016, que sobrefaturaram a mais 

38 milhões € (81% 5 maiores grupos) que agora não querem 

devolver . Para isso fazem chantagem e recorrem aos tribunais



SE NÃO FOREM TOMADAS MEDIDAS PARA COMBATER A 

FRAUDE E CONTROLAR A DESPESA  “BREAK-EVEN” EM 

2020 (Descontos=despesas  do Regime Convencionado+ Regime Livre) 

 



9 MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA COMBATER A FRAUDE E O 

DESCONTROLO NA DESPESA E PARA GARANTIR A 

SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DA ADSE (I)

• 1- Alargamento da ADSE aos trabalhadores da Função Pública com

Contrato Individual de Trabalho. Para além de uma medida de justiça criaria

excedentes que contribuiriam para a sustentabilidade da ADSE.

• 2- Executar com firmeza as regularizações não só de 2015 e 2016 (38

milhões € pagos a mais principalmente aos grandes grupos privados da saúde),

mas fazer também as de 2017 e 2018 que devem ser de igual montante.

• 3- Cumprir o Decreto de Execução Orçamental de 2018, que continua por

cumprir, que obriga a ADSE a acabar com códigos abertos fixando preços

máximos nos procedimentos cirúr gicos (preço médio), próteses

(preço de aquisição + margens de 5% a 25%) e medicamentos (PVP ou

PVH +40%);

• 4- Assinar mais convenções com outros prestadores para tornar o acesso

mais fácil a todos os beneficiários e eliminar a captura da ADSE pelos 5

grandes grupos privados da saúde. O congelamento que se verifica só

serve os grandes grupos privados pois consolida o seu poder;

• 5- Combater a fraude e consumo desnecessário promovido pelos
prestadores para faturarem mais e obterem maiores lucros.



9 MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA COMBATER A FRAUDE E O 

DESCONTROLO NA DESPESA E PARA GARANTIR A 

SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DA ADSE (II)
• 6- Combater a governamentalização da ADSE e o estrangulamento da

ADSE pelo governo dotando a ADSE dos meios necessários,

nomeadamente humanos (a ADSE já teve 220 trabalhadores e agora tem 182), ao combate

à fraude, ao descontrolo da despesa e ao consumo desnecessário;

• 7- Acabar com o tratamento especial que tem os grandes grupos de saúde

por parte da ADSE tratando todos os prestadores da mesma forma;

• 8– Acabar com despesas ilegais como são o pagamento de cuidados

continuados a 6000€/mês como acontece no Hospital do Mar do grupo Luz

quando a Segurança Social paga cerca de 1/3 daquele valor, o que tem

obrigado a ADSE a gastar mais de 20 milhões €/ano

• 9- A necessidade dos sindicatos se empenharem na defesa da ADSE

pública e solidária desenvolvendo uma campanha continua de informação e

mobilização dos trabalhadores da Função Pública em defesa da ADSE (não

têm feito nada, nem os meus comunicados de informação aos beneficiários têm sido divulgados pelos sindicatos, e os

trabalhadores da ADSE não têm tido nenhuma proteção dos sindicatos). Os grandes grupos de saúde

têm feito tudo para controlar a ADSE perante a passividade das

organizações de trabalhadores da Função Pública



ESCLARECIMENTOS DO DECRETO-LEI 184/2018 E SOBRE A NOTICIA 

SAIDA NO CORREIO DA MANHÃ QUE “Governo acaba com 

benefícios na ADSE” O QUE NÃO É VERDADE

• 1- O DECRETO-LEI 184/2018 mantem a comparticipação da ADSE a nível de

procedimentos cirúrgicos, internamento médico-cirúrgico, tratamento

oncológico e Atendimento Médico Permanente em ambiente hospitalar e alarga

a entidades integrados na rede nacional de prestados de saúde que tenha

convenção com a ADSE ( ex.: Hospital da Perlada)

• 2-A ADSE já não comparticipava nos MEDICAMENTOS vendidos em farmácias

comunitárias, ou seja, de rua. No Continente desde 2014 e, nas Regiões

Autónomas desde Janeiro de 2018. Mas para que isso acontecesse era

necessário que, todos os anos, a Lei do Orçamento tivesse uma norma que

determinava isso, o que obrigava todos os anos a sua publicação. O Decreto-

Lei 124/2018 ao alterar o Decreto Lei 118/83 que regula a ADSE, torna

permanente isso sem necessidade de ser publicada todos os anos essa norma.

Assim os medicamentos vendidos em farmácias de rua comparticipados pelo

SNS e pelos SRS nas Regiões Autónomas como já aconteceu em 2018.

• 3- Em relação DISPOSITIVOS MÉDICOS (ex: próteses) o Regime

Convencionado são comparticipadas a 100%, no Regime Livre a 98%. A

comparticipação da ADSE no Regime Livre consta do Despacho 8738/2004

que não foi, a nosso ver, alterado por isso mantem-se em vigor o que existia


