




SAMS Quadros e a Doença Oncológica
Nenhuma doença é tão preocupante e traumatizante como a doença oncológica.
A incidência e prevalência crescente desta doença, a sua mortalidade e o impacto na qualidade de vida do seu 
portador, bem como a diversidade de cuidados médicos que suscita são uma das preocupações fundamentais do 
SAMS Quadros. O SAMS Quadros orgulha-se de acompanhar os seus beneficiários, que padecem desta doença, ao longo do seu ciclo completo, ou seja, desde 
a prevenção, avaliação do risco e deteção precoce, passando pelo diagnóstico, estadiamento e tratamento, bem como o posterior controlo e vigilância. 
A doença oncológica é uma luta para quem tem que a enfrentar e o SAMS Quadros partilha desta luta, apoiando os seus beneficiários através da
comparticipação dos mais diversos exames complementares de diagnóstico, bem como dos tratamentos  e medicamentos necessários ao controlo da doença.
Tem o SNQTB celebrado nos últimos anos acordos e parcerias com os grandes prestadores especialmente para a parte de cirurgia mas também das terapias, 
que apresentam agora mais alternativas no âmbito de todas as fases da doença.
Obviamente, existem algumas limitações, especialmente a nível dos fármacos, onde apesar dos nossos esforços, as entidades não têm sido flexíveis para a 
fixação dos preços dos medicamentos.  Para usufruir das condições Regulamentares (Art. 66), o Sócio/Beneficiário somente tem de constituir o seu processo 
junto dos serviços, passando a contar com uma maior comparticipação.
Os números são, infelizmente crescentes, mas demonstram o apoio do SNQTB/SAMS Quadros:

As percentagens de comparticipação, com referência base às Tabelas, são de, a título de exemplo:
CIRURGIA: Honorários - 100% do custo (desde que K<=4,5€), Internamento - 80% do custo, Instrumentos - 60% do custo, Fármacos - 90% do custo
MEDICAMENTOS – 100% da Tabela
RADIOTERAPIA - 100% da Tabela
MEIOS AUXILIARES DIAGNOSTICO PARA ESTUDO DO ESTADIAMENTO - 100% da Tabela
OUTRAS TERAPIAS - 100% da Tabela
MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO PÓS OPERATÓRIA - 100% da Tabela




