


Proposta de valor
Além das alargadas coberturas colocadas a disposição das pessoas 
seguras da ASISA Portugal, o Grupo ASISA oferece, UM ACESSO 
CENTRALIZADO através do CAP (Centro de Atendimento ao Paciente) da 
HLA Health Services, a sua red e de hospitais, clínicas e centros próprios 
para as especialidades de OFTALMOLOGIA e REPRODUÇÃO ASSISTIDA, 
incluindo serviços que vao para além dos cuidados de saúde e que 
complementam a oferta de assistencia. Inclui ainda o serviço de médico 
ao domicílio para as pessoas seguras.
Serviços que representam uma mais-valia, tanto pela qualidade dos 
serviços prestados como pelas inigualáveis condições económicas. 
Porque ser cliente da ASISA tem sempre mais vantagens.

Ambito da oferta
o Grupo ASISA oferece os seguintes serviços das unidades especializadas 
de oftalmologia (OFTALVIST), unidade de reproduçao (UR) e médico ao 
domicílio para as pessoas seguras da ASISA Portugal:

1. Oftalmologia
• Cirurgia Refrativa (miopia) com Lasik 

unilateral com intralase (por olho).
• Cirurgia Refrativa (astigmatismo) com Lasik 

unilateral com Intralase (por olho).
• Cirurgia Refrativa (hipermetropia) com Lasik 

unilateral com intralase (por olho).
• Cirurgia Refrativa (miopia) com Lasik bilateral 

com intralase.
• Cirurgia Refratlva (astigmatismo) com Lasik 

bilateral com intralase.
• Cirurgia Refrativa (hipermetropla) com Lasik 

bilateral com intralase.
• Cirurgia de cataratas manual tradicional: por 

facoemulsificaçao.
• Cirurgia de cataratas Excellence: plataforma 

laser de Femtosegundo.



2. Unidade de Reprodução (UR)

• IA (Inseminação Artificial).
• IAD (Inseminação Artificial com sémen do dador).
• FIV/ICSI (Fecundação in Vitro/Microinjeçao intracitoplasmática de 

espermatozoides)
- Falha FIV I
- Falha FIV II
- Falha FIV III
- Biópsia BI
- MACS
- Time Lapse

• Congelaçao de esperma para FIV.
- Manutençao anual de esperma para FIV

• Congelaçao de esperma.
- Manutenc;ao anual de esperma.

• CongelaÇao de ovócitos.
- Manutenc;ao anual de ovócitos.

• Sémen do dador.
• Congelaçao de embrioes.

- Manutençao anual de embrióes.
• Tratamento de embriões congelados.
• ICSI/OVUD.
• Tratamento de embriDes congelados do dador.

3. Médico ao domicílio
• Assistencia médica ao domicilio em Espanha.



A OFTAlVIST disponibiliza, há mais de 20 anos, as técnicas e os meios 
médico-cirúrgicos mais avan~ados para recuperar, melhorar, desenvolver 
e potenciar as capacidades visuais das pessoas, de forma integral, através 
de tratamentos personalizados.
É uma empresa participada do Grupo ASISA, especialista e pioneira em 
Espanha na cirurgia refrativa para eliminar disfunções visuais como a 
miopia, a hipermetropia e o astigmatismo.
Graças ao espirito inovador do Grupo ASISA, que aposta nas tecnologías 
mais avançadas, é possível recuperar qualidade de vida visual.

Tarifário
• Cirurgia Refrativa (miopia) com Lasik unilateral com
 intralase (por olho) 1108,80 € 
• Cirurgía Refrativa (astigmatismo) com lasik unilateral
 com intralase (por olho) 1108,80 €
• Cirurgia Refrativa (hipermetropia) com lasik
 unilateral com intralase (por olho) 1108,80 €
• Cirurgia Refrativa (miopia) com Lasik bilateral com
 intralase 2217,60€
• Cirurgia Refrativa (astigmatismo) com lasik bilateral
 com intralase (por olho) 2217,60€
• Cirurgia Refrativa (hipermetropia) com Lasik bilateral
 com intralase (por olho) 2217,60€
• Cirurgia de cataratas manual tradicional: por
 facoemulsificação 1814,40 €
• Cirurgia de cataratas Excellence: plataforma laser
 de Femtosegundo 2184,00€

Os valores referenciados são sujeitos a atualizações anuais, pelo que antes de 
proceder à realização dos atos médicos, aconselhamos que junto da clínica onde 
pretende realizar o procedimento, questione se o valor de tabela se mantém, de 
modo a gerir a espectativa dos custos dos valores de tabela que irá ter que suportar.



A Unldade de Reproduçao Assistlda do Grupo ASISA (UR) apresenta uma elevada 
taxa de eficácla e sucesso em todos os seus tratamentos. Os mais de 30 anos de 
experiência e a aposta do grupo nos recursos humanos e tecnológicos colocam 
esta unidade do Grupo ASISA na vanguarda de processos e resultados:
• Na ovodoação. regista-se uma taxa de sucesso de até 90%, após dois ciclos de trans-

ferencia de dois embrioes, com menos de 10% de ocorrencias de gravidez múltipla.
• Na FIV-ICSI, a percentagem de sucesso varia entre os 40% - 65%, atingindo os 

70% em mulheres com menos de 35 anos.
• Na IAC, regista-se uma taxa de sucesso de até 60% após quatro ciclos.
• Na IAD, conseguimos atingir uma taxa de sucesso de 80% após quatro ciclos.

Tarifário
• IA (Inseminação Artificia) 500 €
• IAD (Inseminação Artificia con sémen do dador) 800 €
• FIV/ICSI (Fecundação in Vitro/Microinjeção
 intracitoplasmática de espermatozoides) 3300 €
 - Falha FIV I 650 €
 - Falha FIV II 2100 €
 - Falha FIV III 2900 €
 - Biópsia BI 350 €
 - MACS 325 €
 - Time Lapse 325 €
• Congelação de esperma para FIV 120 €
 - Mantenção anual de esperma FIV 200 €
• Congelação de esperma 340 €
 - Mantenção anual de esperma 400 €
• Congelação de ovócitos 2200 €
 - Mantenção anual de ovócitos 400 €
• Sémen do dador 380 €
• Congelação de embriões 480 €
 - Manutenção anual de embriões 340 €
• Tratamento de embriões 340 €
• ICSI/OVUD 4800 €
• Tratamento de embriões congelados do dador 1800 €

Os valores referenciados são sujeitos a atualizações anuais, pelo que antes de 
proceder à realização dos atos médicos, aconselhamos que junto da clínica onde 
pretende realizar o procedimento, questione se o valor de tabela se mantém, de 
modo a gerir a espectativa dos custos dos valores de tabela que irá ter que suportar.







Médico ao domicílio
o Centro Coordenador de Urgéncias (CCU.) oferece às pessoas seguras da 
Asisa Portugal, que se encontrem em território espanhol, acesso ao CCU. 
que poderao contactar para solicitar um médico ao domicilio, para 
responder a qualquer situação médica que possam necessitar. Este serviço 
é ativado através de um número único, ande é realizada a triagem do 
paciente. para acionar o recurso necessário.

Funcionamento
OFTALMOLOGIA (Oftalvist):
As pessoas seguras da ASISA Portugal entram em contacto com a HLA 
Services, no horário espanhol, das 10h às 18h, de segunda a sexta-feira. 
Na HLA Services serão disponibilizadas informações sobre os tipos de 
processos de oftalmologia e será agendada uma consulta com o centro 
solicitado pela pessoa segura.

REPRODUÇÃO ASSISTIDA (UR):
As pessoas seguras da ASISA Portugal entram em contacto com a HLA 
Services, no horário espanhol, das 10h às 18h, de segunda a sexta-feira. Na 
HLA Services serao disponibilizadas informações sobre os tipos de 
processos de reprodução assistida e será agendada uma consulta com o 
centro solicitado pela pessoa segura.

MÉDICO AO DOMlCÍLIO:
As pessoas seguras da Asisa Portugal, que se encontrem em território 
espanhol, entram em contacto com o C.C.U. através do email 
asisaportugalhla@asisa.pt ou do número +34 912 972 409, disponível 
24h/7d, todos os dias do ano, que realizará a triagem do paciente e 
atribuirá o recurso que seja necessário (médico ao domicílio e/ou 
orientação médica telefónica).


