
 

Esclarecimento da Direção da ADM sobre a denúncia dos 

acordos relativos a Cuidados Respiratórios Domiciliários  

 

1.     A ADM é um subsistema de saúde publico complementar aos sistemas públicos de 

saúde – entenda-se Sistema Nacional de Saúde (SNS), Sistema Regional de Saúde (SRS) 

e Sistema De Saúde Militar (SSM) – e autofinanciado, isto é financiado em exclusivo com 

as quotas dos seus beneficiários (exceção dos beneficiários abrangidos pela portaria 

1034 – vulgo DFA); 

2.     Os beneficiários da ADM são simultaneamente cidadãos portugueses com direito 

de acesso ao SNS, para o qual contribuem através dos seus impostos, não perdendo esse 

direito só porque são beneficiários (obrigatórios) da ADM. 

3.     A ADM e os outros subsistemas públicos de saúde têm suportado com os descontos 

dos beneficiários, encargos que devem ser financiados por receitas gerais dos 

Orçamentos do Estado. Este facto é referido por diversas entidades como a Procuradoria 

Geral da República, a Entidade Reguladora de Saúde, o Tribunal de Contas nas sucessivas 

inspeções que efetua, nos memorandos de entendimento celebrados entre o 

MDN/MAI/MS (ver os pareceres evocados no comunicado que foi publicado sobre os 

Cuidados Respiratórios Domiciliários (CRD); 

4.     Os CRD são uma responsabilidade do SNS, logo a faturação destes atos à ADM 

confere uma oneração indevida do subsistema e constitui-se como uma dupla 

tributação dos militares. 

5.     Verificou-se ainda que grande parte dos utentes/beneficiários que necessitam de 

CRD já tinham as suas prescrições “passadas” pelo SNS, contudo na mesma constava o 

número de beneficiário da ADM e não o número do SNS! O que implicava que as 

entidades prestadoras dos serviços (Linde, VitalAire, Praxair e Acail Gás) remetessem a 

faturação para a ADM. De referir que havia acordos com estas entidades efetuados já 

há alguns anos (altura em que a situação de quem era a responsabilidade de pagamento 

ainda era uma nebulosa) e a ADM como forma de apoio aos seus beneficiários efetuou 

estes acordos – situação similar aconteceu com os Cuidados Continuados que também 

passaram a ser uma responsabilidade do SNS e não da ADM. 

6.     Foram efetuadas diligencias com as entidades prestadoras destes serviços (CRD)  de 

forma a garantir que independentemente da entidade com a responsabilidade 

financeira de pagamento e da denuncia dos acordos os serviços não deixariam de ser 

prestados aos militares e à sua família, salvaguardando-se a continuidade dos mesmos, 

ou seja, foi salvaguarda que a prestação deste serviço NUNCA sofra qualquer tipo de 

interrupção. 

 



7.     Assim, de forma a que as entidades prestadoras do serviço passem a faturar ao SNS, 

via ACSS, I.P., foram efetuadas as denuncias dos respetivos acordos com um período 

transitório de 60 dias, no caso de utentes que já eram seguidos pelo SNS e cujas 

prescrições já aí eram prescritas e 180 dias, no caso de utentes que não são ainda 

seguidos por médico do SNS (entidades privadas ou HFAR). 

8.     As prescrições destes serviços têm a duração de 6 meses e/ou 1 ano. 

9.     De referir que no âmbito dos acordos os beneficiários da ADM são sujeitos ao 

pagamento do respetivo copagamento (cerca de 8€) – exceção dos beneficiários 

abrangidos pela portaria 1034, cujo pagamento é assumida na totalidade pela ADM 

(através das verbas da SG/MDN). 

10.   No caso do encaminhamento pelo SNS o cidadão português (cumulativamente 

beneficiário da ADM) não efetua qualquer pagamento, uma vez que conforme legislação 

em vigor (relativa à temática das taxas moderadoras) os CRD enquadram-se nos 

cuidados médicos que estão dispensados (diferente de isentos) de pagamento de taxa 

moderadora. 

11. Toda a informação sobre esta temática foi disponibilizada no comunicado 

apresentado na página do IASFA, I.P., que poderá ser consultado através do seguinte 

Link - http://www.iasfa.pt/pdf/ADM_CUID_%20RESPIR.pdf 

 

Mais informamos que toda esta situação era evitável se os médicos do nosso HFAR 

tivessem a possibilidade de passarem a “prescrição eletrónica médica” o que 

atualmente ainda não acontece. Fomos entretanto informados que estão a decorrer 

diligências no sentido de dotar o nosso HFAR desta facilidade, o que evitará no futuro a 

necessidade de passar por um Hospital ou Centro de Saúde do SNS. 


