
              Cuidados de saúde entre 03/07/2006 a 30/06/2007

CÓDIGO DESIGNAÇÃO

ENCARGO 
DA ADSE (€)

ENCARGO DO 
BENEFICIÁRIO 

(€)

I-Diárias de internamento por utente

9701 Unidade de convalescença 83,30 -

9702 Unidade de cuidados paliativos 83,30 -

9703 Unidade de média duração e reabilitação 42,95 -

9704 Unidade de longa duração e manutenção 6,66 -

II-Ambulatório

9705
Unidade de dia e de promoção da autonomia - Valor global mês 

para 10-15 utentes 427,81 -

                       Cuidados de saúde desde 01/07/2007

CÓDIGO DESIGNAÇÃO

ENCARGO 
DA ADSE (€)

ENCARGO DO 
BENEFICIÁRIO 

(€)

I-Diárias de internamento por utente

9701 Unidade de convalescença 85,00 -

9702 Unidade de cuidados paliativos 85,00 -

9703 Unidade de média duração e reabilitação 52,38 -

9704 Unidade de longa duração e manutenção 17,49 -

II-Diárias de ambulatório por utente

9706 Unidade de dia e de promoção da autonomia 9,00 -

III-Valor global (utente/dia) 

Encargos com medicamentos, exames auxiliares de diagnóstico 

e apósitos e material de penso para tratamento de úlceras de 

pressão 
9707 Unidade de convalescença 15,00 -

9708 Unidade de cuidados paliativos 15,00 -

9709 Unidade de média duração e reabilitação 12,00 -

9710 Unidade de longa duração e manutenção 10,00 -

CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS - RNCCI - ENCARGOS COM CUIDADOS DE SAÚDE

Portaria nº1087-A/2007, de 05 de Setembro **

Portaria nº994/2006, de 19 de Setembro
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                       Cuidados de saúde a partir de 01/01/2008 *

CÓDIGO DESIGNAÇÃO

ENCARGO 
DA ADSE (€)

ENCARGO DO 
BENEFICIÁRIO 

(€)

I-Diárias de internamento por utente

9701 Unidade de convalescença 87,04 -

9702 Unidade de cuidados paliativos 87,04 -

9703 Unidade de média duração e reabilitação 53,64 -

9704 Unidade de longa duração e manutenção 17,91 -

II-Diárias de ambulatório por utente

9706 Unidade de dia e de promoção da autonomia 9,22 -

III-Valor global (utente/dia) 

Encargos com medicamentos, exames auxiliares de diagnóstico 

e apósitos e material de penso para tratamento de úlceras de 

pressão 
9707 Unidade de convalescença 15,00 -

9708 Unidade de cuidados paliativos 15,00 -

9709 Unidade de média duração e reabilitação 12,00 -

9710 Unidade de longa duração e manutenção 10,00 -

                       Cuidados de saúde a partir de 01/01/2009 *

CÓDIGO DESIGNAÇÃO

ENCARGO 
DA ADSE (€)

ENCARGO DO 
BENEFICIÁRIO 

(€)

I-Diárias de internamento por utente

9701 Unidade de convalescença 89,39 -

9702 Unidade de cuidados paliativos 89,39 -

9703 Unidade de média duração e reabilitação 55,09 -

9704 Unidade de longa duração e manutenção 18,39 -

II-Diárias de ambulatório por utente

9706 Unidade de dia e de promoção da autonomia 9,47 -

III-Valor global (utente/dia) 

Encargos com medicamentos, exames auxiliares de diagnóstico 

e apósitos e material de penso para tratamento de úlceras de 

pressão 
9707 Unidade de convalescença 15,00 -

9708 Unidade de cuidados paliativos 15,00 -

9709 Unidade de média duração e reabilitação 12,00 -

9710 Unidade de longa duração e manutenção 10,00 -

Portaria nº1087-A/2007, de 05 de Setembro ** 

* Actualização da tabela de preços do anexo II da Portaria nº1087-A/2007, de 5 de Setembro, por aplicação 

do coeficiente de 2,4%, correspondente à taxa de variação média anual do IPC de Novembro de 2007 - INE, 

nos termos previstos no nº 6 da Portaria nº1087-A/2007, de 05 de Setembro, com efeitos a 1 de Janeiro de 

2008. 

CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS - RNCCI - ENCARGOS COM CUIDADOS DE SAÚDE

CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS - RNCCI - ENCARGOS COM CUIDADOS DE SAÚDE

Portaria nº1087-A/2007, de 05 de Setembro ** 

* Actualização da tabela de preços do anexo II da Portaria nº1087-A/2007, de 5 de Setembro, por aplicação 

do coeficiente de 2,7%, correspondente à taxa de variação média anual do IPC de Novembro de 2008 - INE, 

nos termos previstos no nº 6 da Portaria nº1087-A/2007, de 05 de Setembro, com efeitos a 1 de Janeiro de 

2009. 

** Com a redacção introduzida pela Portaria nº 189/2008, de 19 de Fevereiro.

** Com a redacção introduzida pela Portaria nº 189/2008, de 19 de Fevereiro.
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