
PLANOS GERIÁTRICOS

A marca da saúde
no Alto Minho



Médico ao 
domicílio e online

Um médico à sua disposição,
24h por dia.

Renovação
de receita médica

Todos os planos de saúde incluem 
a prescrição de receituário 

crónico, enviado para si ou para a 
sua farmácia habitual.

Soluções
para todos

Sem exclusões, limite de idade
e período de carência.

Fácil adesão
e utilização

Qualquer serviço pode ser 
ativado por telefone e email. 

Descontos 
exclusivos

Até 50% de desconto numa 
alargada rede de parceiros e 

serviços.

Software
de gestão Clínica 
Oferta de software de gestão 

clínica integrada entre o médico 
Minhocare e o enfermeiro da 

instituição.

BENEFÍCIOS

A Minhocare ergue-se sobre a 
hospitalidade característica do Alto 
Minho.

A proximidade e a confiança são os 
principais valores da Minhocare.

Este fundamento reflete-se 
no plano ERPIs, criado para 
proporcionar um serviço de saúde 
e gestão clínica.



PLANOS DE SAÚDE

Plano Geriátrico BASIC  4,99€ Mês Utente

Serviço de prescrição de recetuário crónico;
Descontos, de até 50%, numa alargada rede de serviços de saúde locais.

50€ Taxa para ativação de Médico ao Domicílio 25€ Taxa para ativação de Vídeo/Teleconsulta para o utente

Plano Geriátrico PLUS  7,99€ Mês Utente

Plano Geriátrico BASIC, acrescido de:
Aconselhamento médico por teleconsulta ou videoconsulta, 7 dias/semana;
Integração em software de gestão clínica, para melhor articulação entre o 
profissional da instituição e o profissional Minhocare.

Plano Geriátrico PLUS, acrescido de:
1h de teleconsulta, marcada semanalmente, para orientação de situações clínicas de base;
Avaliação médica presencial de rotina;
Desenvolvimento e aplicação de protocolos de situações agudas emergentes, ajustados a 
cada local.

50€ Taxa para ativação de Médico ao Domicílio

Plano Geriátrico PREMIUM ERPI  Sob Consulta

Vantagens:
• Evita custos e riscos de deslocação ao Centro de Saúde/SU e e alocação de um 

profissional para gestão de pedidos de receitas/consultas ;
• Melhor gestão de stock;
• Simplificação de procedimentos de pedido e envio de receituário (por telefone e/ou 

e-mail);
• Descontos em diversos serviços de saúde;
• Software de gestão clínica integrado; [PLUS / PREMIUM]
• Consulta médica presencial de rotina para acompanhamento organizado da gestão 

clínica dos utentes. [PREMIUM]

40€ Taxa para ativação de consulta médica presencial extra

Preco consulta médica presencial, sem fidelização: 75 euros
Preço da teleconsulta, sem fidelização: 35 euros



Saúde e gestão, 
com conforto
e tranquilidade.

CONTACTE-NOS

Serviço de apoio ao cliente

251 788 788
geral@minhocare.pt
www.minhocare.pt 


